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NÁVRH VYMENÚVACEJ KOMISIE VO VECI VYMENOVANIA 

doc. MUDr. Mariana Bartkovjaka, PhD. 

za profesora v odbore 

3.1.14 SOCIÁLNA PRÁCA 

spracovaný v zmysle „Kritérií na vymenúvanie profesorov“ (schválené VR VŠZaSP sv. Alžbety dňa 

17.06.2014 a návrh do VR 05.04.2016) pre odbor 3.1.14 Sociálna práca 

 

A) ZOZNAM ČLENOV VYMENÚVACEJ KOMISIE: 

Predseda komisie:  prof. MUDr. Eva Grey, PhD. (VŠZaSP Bratislava) 

Členovia komisie: prof.  PhDr. Anna Žilová, PhD. (KU Ružomberok) 

  prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. (PU Prešov) 

 prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc. (UJEP, Ústi nad Labem)  

 

Oponenti:   prof. PhDr. Libuša Radková, PhD. (VŠZaSP Bratislava) 

 prof. Dr. Tadeusz Bąk, Ph D. (VŠ technicko-ekonomická Ks.B. 

 Markiewicza v Jaroslawiu, Poľsko) 

 prof.  PhDr. Martina  Mojtová, PhD. (UKF Nitra)  

    prof. MUDr. ThDr. Ján Ďačok PhD., SJ (TU Trnava) - náhradník 

 

Zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa  19. 02. 2019 o 12:45 hod. na Rektoráte vysokej školy, 

Námestie 1. mája č. 1, v Bratislave. 

 

B) ODBORNÉ POSÚDENIE ÚROVNE VEREJNEJ INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKY 

Odborné posúdenie inauguračnej prednášky „Aktuálne problémy sociálnej práce v 

Subsaharskej Afrike“ uchádzača doc. MUDr. Mariana Bartkovjaka, PhD., prednesenej na 

rokovaní Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety dňa 19. 2. 

2019, bolo vysoko hodnotené a komisia konštatuje, že prednáškou boli preukázané 

pedagogické kvality uchádzača.  Téma prednášky bola originálna, zaujímavá aj z pohľadu 

sociálnych aspektov v rozvojovej krajine. K tejto téme diskutovali viacerí členovia VR 

a uchádzač  zodpovedal všetky kladené otázky k danej téme. 

 

C) PRESKÚMANIE PLNENIA KRITÉRIÍ NA VYMENÚVANIE PROFESOROV 

        1. ZOZNAM PREDLOŽENÝCH DOKLADOV  

Uchádzač o vymenúvacie konanie predložil nasledovné dokumenty: 

- žiadosť o začatie vymenúvacieho konania prijatá dňa 3. 10. 2018 

- profesijný životopis 
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- overené kópie dokladov o získaní vzdelania PhDr.,  PhD., doc. 

- prehľad pedagogickej činnosti 

- prehľad o vedeckej škole 

- podklady o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti 

- prehľad odbornej praxe 

- publikačná a citačná činnosť 

- prehľad o aktívnej účasti na konferenciách 

- iné skutočnosti charakterizujúce uchádzača 

- stanoviská pracoviska, na ktorom uchádzač pôsobí 

- čestné prehlásenie uchádzača o morálnej bezúhonnosti 

- tabuľkový prehľad pedagogickej a vedeckej činnosti uchádzača a prehľad plnenia kritérií 

   vymenúvacieho konania 

- charakteristika uchádzača 

- tézy verejnej inauguračnej prednášky uchádzača 

- súhlas dotknutej osoby 

- kópie a/alebo originály publikácií uchádzača 

- súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov 

        

2. KRITÉRIÁ VYMENÚVACIEHO KONANIA PODĽA KTORÝCH SA POSUDZOVALO ICH 

 PLNENIE  

Návrh bol spracovaný v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 6 z 8. decembra 

2004 v znení zmeny č. 457/2012 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických 

titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle „Kritérií na 

vymenúvanie profesorov“ (schválené VR VŠZaSP sv. Alžbety dňa 17.06.2014 a návrh do 

VR 05.04.2016) pre odbor 3.1.14 Sociálna práca. 

 

3. ANALÝZA PLNENIA KRITÉRIÍ  

Všetky požadované doklady boli predložené buď notársky overené alebo boli iným 

spôsobom hodnoverne podložené a bola potvrdená ich relevantnosť oprávnenými 

osobami. Všetci členovia vymenúvacej komisie sa s nimi dôkladne oboznámili 

a vo svojich písomných stanoviskách konštatovali, že uchádzač v plnom rozsahu spĺňa 

kritériá Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety pre získavanie 

vedecko-pedagogického titulu profesor v odbore sociálna práca. 
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1. Vykonávanie  pedagogickej činnosti najmenej 3 roky od získania titulu docent 

v predmetoch zo študijného odboru Sociálna práca alebo z príbuzného študijného 

odboru.  

Splnené: 12 rokov pedagogickej činnosti od získania titulu docent 

 

2. Najmenej 10 rokov pedagogickej praxe na vysokej škole (názov školy, roky, 

predmety) a to v rozsahu minimálne polovice ustanoveného týždenného 

pracovného času (vrátane zahraničia) – vedenie prednášok, seminárov, 

doktorandov 

Splnené: 19 rokov pedagogickej praxe 

 

3. Získanie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore Sociálna 

práca alebo v príbuznom odbore (názov školy, rok udelenia, študijný odbor) 

Splnené: titul získaný v r. 2007 

 

4. Získanie vedeckej hodnosti philosophiae doctor (PhD.), kandidát vied (CSc.) 

alebo doktor vied (DrSc.). (názov školy, rok udelenia, študijný odbor) 

Splnené: titul získaný v r. 2002 

 

5.  Minimálne požiadavky na rozsah publikačnej činnosti: 50  vedeckých a 

odborných prác, z toho: 3  výstupy kategórie A - musí ísť o publikácie podľa 

WOS, Scopus, ERIH a pod. resp. vedecké štúdie evidované v profesijných 

databázach, resp. publikované v časopisoch s IF ≥ 0,14, ktoré napĺňajú kritéria 

karentovaných časopisov alebo sú karentovanými časopismi 

Splnené:  spolu 147 výstupov, z toho 26  výstupov kategórie A - podľa WOS, 

Scopus, ERIH, v 84 zahraničných publikáciách.  Približne 30% je z odboru 

sociálna práca.   

Z toho: prvý autor minimálne v 20 publikáciách; autor minimálne v 10 

zahraničných publikáciách; maximálne 20 % vedeckých prác môže byť z 

príbuzného študijného odboru. 

Splnené: z toho prvý autor v 30 publikáciách  

6. Autor najmenej 1 monografie  resp. spoluautor (minimálne 2 kapitoly) v 

rozsahu minimálne 3 AH.  

Splnené:  je spoluautorom 2 zahraničných a 1 domácej monografie, z toho 2 

interdisciplinárnych v odbore sociálna práca. 
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7. Autor l vysokoškolskej učebnice (min.3 AH) alebo 2 skrípt – učebných textov 

(min.3 AH) 

Splnené: 1 vysokoškolská učebnica ACD. 

 

8. Minimálne 40 ohlasov (citácií) na publikované práce  v študijnom odbore 

Sociálna práca, z toho:  minimálne 20 je v zahraničných časopisoch. 

Nesplnené: Uvádza 30 ohlasov vo Web of Science 

9.  Výchova vedecko-pedagogických pracovníkov z toho: 

- minimálne 1 úspešne vyškolený doktorand v študijnom odbore Sociálna práca 

alebo v príbuznom študijnom odbore 

- min. 1 doktorand po absolvovaní dizertačnej skúšky v odbore Sociálna práca 

Splnené: Úspešne ukončení 2 doktorandi, v súčasnosti školení 4.  Z toho 3 sú 

interdisciplinárni v prepojení sociálnej práce a zdravotníctva 

10.  Rozvoj odboru a doktorandského štúdia napr. 

 člen spoločnej odborovej komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných 

prác (PhD.),  

Splnené: Člen komisie pre vykonávanie dizertačných skúšok a doktorandských 

prác v programe Sociálna  práca VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave 

 

11.   Riešiteľ alebo spoluriešiteľ najmenej 3 výskumných úloh výskumných 

úloh (granty, inštitucionálne projekty, medzinárodné projekty ap.) 

Nesplnené: je riešiteľom 1 rozvojového projektu v Južnom Sudáne                                                                                              

 

12.   Aktívna účasť min. na 50 konferenciách, z toho: 

 minimálne 15 v zahraničí 

 vedenie sekcií na medzinárodných konferenciách 

 člen organizačného výboru medzinárodných vedeckých podujatí 

Nesplnené: aktívna účasť – pozvané prednášky na 20 zahraničných konferenciách 

a 14 domácich konferenciách.  Bol spoluorganizátorom viacerých konferencií na 

FZaSP TU.  Viedol sekcie na mnohých odborných podujatiach. 
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13.   Členstvo vo výbore min. 1 odbornej spoločnosti, alebo členstvo v redakčnej 

rade min. 1 zahraničného vedeckého resp. odborného časopisu alebo v 2 

domácich časopisoch, alebo absolvent 3 študijných resp. prednáškových pobytov 

na zahraničných univerzitách, resp. iných vedeckých inštitúciách na základe 

pozvania. 

Splnené: člen v dvoch vedeckých radách časopisov, v 2 vedeckých 

spoločnostiach z oblasti sociálnej práce 

 

 

D) SPOLOČNÉ VYJADRENIE VYMENÚVACEJ KOMISIE K JEDNOTLIVÝM 

ČLÁNKOM KRITÉRIÍ JE NASLEDOVNÉ: 

 

Kvalifikačné predpoklady a pedagogická činnosť  

Doc. MUDr. Mgr. Marian Bartkovjak, PhD. patrí medzi známe a významné vedecko-

pedagogické osobnosti na Slovensku, ktoré prepájajú dve dôležité oblasti v kontexte 

integrálnej starostlivosti o ľudskú osobu: medicínu, zdravotnú starostlivosť so sociálnou 

podporou a pomocou. Vo svojom profesijnom živote je známy lekárskou praxou a sociálnou 

pomocou poskytovanou v tretích krajinách. Sociálni pracovníci často v tomto prostredí 

absentujú, a tak lekár musí vykonávať aj ich prácu.   

V roku 2000 uchádzač získal titul MUDr., všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UK 

Bratislava, v roku 2002 titul PhD. v odbore ošetrovateľstvo na  FZSP TU v Trnave, v roku 

2002 titul Mgr. v odbore katolícka teológia na  RKCMBF UK v Bratislave.  V roku 2002 

získal atestáciu I. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo na SZU Bratislava.  V roku 

2007 získal  docentúru z  Misijnej a charitatívnej sociálnej práce na  VŠZaSP sv. Alžbety 

v Bratislave. 

Kandidát pôsobí na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v 

Bratislave ako vysokoškolský učiteľ vo funkcii docenta od roku 2007. Na Fakulte 

zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity pôsobil od 2000 do 2017 roku.  

Inaugurant počas pôsobenia na viacerých vysokých školách.  V oblasti 

interdisciplinárnej sociálnej práce viedol semináre a prednášky v slovenskom jazyku z 

predmetov: Misijná a charitatívna sociálna práca, Biológia človeka pre sociálnych 

pracovníkov, Tropické verejné zdravotníctvo, Somatológia pre sociálnych pracovníkov; v 

anglickom jazyku: Anatomy for social workers, Maternal Health, Sexualy Transmited 

Diseases Overview. 
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Viedol vyše 53 bakalárskych a diplomových prác, bol školiteľom 3 doktorandov. 

Uchádzač publikoval 1 vysokoškolskú učebnicu.  

 

Publikačná činnosť a citačné ohlasy 

Uchádzač sa vo svojich prácach venuje najmä problematike zdravotníctva a sociálnej prace v 

spojení s nevyhnutnými otázkami sociálnej opory vo vzťahu k rozvíjajúcim sa krajinám. 

Výskumná a bádateľská činnosť uchádzača je spracovaná v bohatej, predovšetkým 

cudzojazyčnej literatúre, v ktorej autor preukazuje svoju kompetentnosť a odbornosť v 

analyzovanej problematike. V jednotlivých výstupoch, publikovaných v časopisoch WOS, 

SCOPUS a Current Contents preukazuje nielen svoju teoretickú pripravenosť a vedeckú 

zrelosť, ale aj praktické zručnosti a skúsenosť, ktoré môžu byť využité v sociálnej práci, 

medicíne, pre všetkých profesionálmi pracujúcimi v zdravotníckych, sociálnych a 

komunitných programoch v rozvojových krajinách.  K jeho najvýznamnejším prácam patria: 

1. AAA BARTKOVJAK, M., BENCA, J.: Emerging issues in Tropical   Infections 2007, 

Gerthofer Publ. House, 133 pp (3 AH) 50 % 

2. ABB Európska správa o infekciách medzi marginalizovanými: Žiadne nové 

antimikrobiálne zlúčeniny pre chudobných, bezdomovcov, AIDS , siroty, staršie 

osoby atď. / Róbert Kováč a kol. In: Zdravotníctvo a sociálna práca s 

marginalizovanými komunitami – bezdomovci, migranti, siroty, HIV, streetgirls, a.i.. 

Kazuistiky.  

[Kováč Róbert - Nasir Jalili, Vladimír Krčméry, Alexandra Mamová, Igor Kmiť, 

Marian Bartkovjak, Maria Komlosi, Gertrúda Mikolášová] 

3. ABC Current problems in HIV/AIDS, Malaria, TB and Global health in 2012-2013. / 

Marian Bartkovjak a kol. In: Emerging Issues in Social Work and Comunity Health in 

Subsaharan Africa versus EU. - ISBN 978-9966-21-043. - (2013) s. 225-284. (3 AH) 

50 % 

Uchádzač uvádza 30 citačných odkazov vo Web of Science 

 

Vedecká škola 

Uchádzač sa podieľal na výchove 2 úspešne ukončených doktorandov v odbore sociálna 

práca, v súčasnosti školí ďalších 4.   

Je spoluautorom 1 učebnice pre študentov. 

ACD Bartkovjak, M. - Hvizdák, F.:  Starostlivosť o matku a dieťa. Priepastné rozdiely v 

rozvojových a rozvinutých krajinách. 

 

Grantová činnosť 
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Doc. MUDr. Marian Bartkovjak, PhD. bol riešiteľom výskumného projektu:  

Projekt SAMRS/2012/02/02 Gordim Maternity, Slovenská agentúra pre medzinárodnú 

rozvojovú spoluprácu. Riešiteľ v rámci VŠZSP sv. Alžbety, Južný Sudán 

 

 Prednášková činnosť 

 Uchádzač absolvoval viaceré zahraničné pozvané prednášky (20) v Chicagu, Cape 

Town, Viedni, Varne, Olomouci, Prahe, Thessalonikách, Sibiu, Singapore, Nairobi, Toronte, 

Mníchove a Ríme, domáce pozvané prednášky (14). 

 

 Členstvá vo vedeckých spoločnostiach, redakčných radách a ďalšie skutočnosti 

Inaugurant je členom viacerých vedeckých organizácii, napríklad: 

 člen Tropic teamu  aktívna účasť na vzdelávaní humanitárnych lekárov 

 člen Vedeckej rady FZaSP Trnavskej univerzity 

 člen komisií pre štátne záverečné skúšky v dennom a externom štúdiu v odboroch 

ošetrovateľstvo a sociálna práca  

 člen ESGO 

 člen komisií pre dizertačné skúšky a obhajobu dizertačných prác 

Členstvo v redakčných radách:  

• člen redakčnej rady časopisu Acta tropica 

• člen redakčnej rady časopisu Clinical Social Work (online www.clinicalsocialwork.eu) 

Uchádzač aktívne a opakovane pracoval na viacerých rozvojových projektoch Trnavskej 

univerzity a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Kambodži, Keni, 

Južnom Sudáne.  Pomáhal pri riešení humanitárnej krízy po zemetrasení na Haiti.  Zapojil sa 

do pomoci migrantom a presídlencom v Sýrii a Libanone.  V rozvojových krajinách i na 

Slovensku zachránil nejednu rodičku i jej dieťa. 

 

E) ČESTNÉ PREHLÁSENIE O MORÁLNEJ BEZÚHONNOSTI 

Uchádzač o vymenúvacie konanie predložil písomné vyhlásenie o tom, že nebol členom 

strán propagujúcich násilie, rasovú nenávisť a že nebol ani členom ŠTB. 

Toto písomné prehlásenie je neoddeliteľnou prílohou tohto záverečného návrhu a jeho 

originál je súčasťou vymenúvacieho spisu uchádzača. 

 

F) OPONENTSKÉ POSUDKY 

Oponentami inauguračného spisu boli prof. PhDr. Libuša Radková, PhD. (VŠZaSP 

Bratislava), prof. Dr. Tadeusz Bąk, Ph D. (VŠ technicko-ekonomická Ks.B. Markiewicza 

http://www.clinicalsocialwork.eu/
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v Jaroslawiu, Poľsko), prof. MUDr. ThDr. Ján Ďačok PhD., SJ (TU Trnava) a prof.  PhDr. 

Martina  Mojtová, PhD. (UKF Nitra). 

Všetky oponentské posudky boli pozitívne a odporúčali vymenovanie uchádzača za profesora 

v odbore sociálna práca. 

 

G) ODPORÚČANIE SCHVÁLENIA NÁVRHU NA VYMENOVANIE ZA PROFESORA V ODBORE       

SOCIÁLNA PRÁCA 

Inauguračná komisia po detailnom zhodnotení a analýze inauguračného materiálu doc. 

MUDr. Mariana Bartkovjaka, PhD. dospela k záveru, že kandidát na vymenovanie za 

profesora v odbore sociálna práca predložil celý inauguračný materiál, ktorý spĺňa 

kritériá na inauguračné konanie čiastočne. Komisia konštatuje, že sa jedná o húževnatú 

a ľudskú vedeckú a pedagogickú osobnosť. Po tajnom hlasovaní vymenúvacia 

komisia odporúča vymenovanie za profesora v odbore 3.1.14 SOCIÁLNA PRÁCA. 

 

Bratislava,  19. 02. 2019 o 12:45 hod. 

 

Predseda komisie:  prof. MUDr. Eva Grey, PhD. (VŠZaSP Bratislava) 

Členovia komisie: prof.  PhDr. Anna Žilová, PhD. (KU Ružomberok) 

  prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. (PU Prešov) 

 prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc. (UJEP, Ústi nad Labem)  

Oponenti:   prof. PhDr. Libuša Radková, PhD. (VŠZaSP Bratislava) 

 prof. Dr. Tadeusz Bąk, Ph D. (VŠ technicko-ekonomická Ks.B. 

 Markiewicza v Jaroslawiu, Poľsko) 

 prof. MUDr. ThDr. Ján Ďačok PhD., SJ (TU Trnava) 

 prof.  PhDr. Martina  Mojtová, PhD. (UKF Nitra) 

 

 

Prílohy: (4)  

prezenčná listina zo zasadania vymenúvacej komisie 

hodnotiaca správa o inauguračnej prednáške 

výsledky tajného hlasovania 

prehlásenie o morálnej bezúhonnosti 


