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prof. Tadeusz Bąk, PhD. 

Instytut Ekonomii i Zarządzania  

PWSTE Jarosław 

 

OPONENTSKÝ POSUDOK 

 

na vymenúvacie konanie doc. MUDr. Mgr. Mariana Bartkovjaka, PhD. 

za profesora v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca 

 

  

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

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

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

podporou a pomocou. Na druhej strane je to prepojenie teoretických výstupov publikovaných 

vo významných a prestížnych vydavateľstvách s lekárskou praxou a sociálnou pomocou 

poskytovanou v tretích krajinách. Sociálni pracovníci často v tomto prostredí nie sú, a tak lekár 

musí vykonávať aj prácu sociálneho pracovníka, finančného poradcu, atď. 

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. V roku 2000 uchádzač 

získal titul MUDr., všeobecné lekárstvo, LF UK Bratislava, v 2002 roku titul PhD. V odbore 

ošetrovateľstvo na  FZSP TU v Trnave, v roku 2002 titul Mgr. v odbore katolícka teológia na  

RKCMBF UK v Bratislave a v roku 2007 získal  docentúru z  Misijnej a charitatívnej sociálnej 

práce na  VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave 

Inaugurant počas pôsobenia na viacerých vysokých školách viedol semináre a prednášky 

v slovenskom jazyku z predmetov: Anatómia a fyziológia, Patologická anatómia a patologická 

fyziológia, Prevencia v gynekológii a pôrodníctve, Gynekológia a pôrodníctvo, Prevencia 

v chirurgii, Všeobecné lekárstvo,  Misijná a charitatívna sociálna práca, Biológia človeka 

pre sociálnych pracovníkov, Tropické verejné zdravotníctvo, Ošetrovateľstvo v gynekológii 

a pôrodníctve, Anatomia a fyziológia plodnosti, Somatológia pre sociálnych pracovníkov; v 

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

Overview, Introduction to Gynecology and Obstetrics, Introduction to Gyn/Ob Ultrasound 

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

Uchádzač publikoval 1 vysokoškolskú učebnicu:  
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ACD Bartkovjak, M. - Hvizdák, F.:   

Starostlivosť o matku a dieťa. Priepastné rozdiely v rozvojových a rozvinutých 

krajinách. 

doc. MUDr. Mgr. Marian Bartkovjak, PhD. svoju bádateľskú pozornosť, v prednáškovej 

prezentácii, ale aj vo výskume, venuje najmä súčasným problémom 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 v oblasti paliatívnej starostlivosti, ktoré môžu 

byť využité v sociálnej prací, medicíne, pre všetkých profesionálmi pracujúcimi v 

zdravotníckych, sociálnych a komunitných programoch v rozvojových krajinách. V predmetnej 

literatúre, totiž absentujú nielen zrelé, komplementárne práce týkajúce ponúkajúce 

multidisciplinárny pohľad na danú problematiku, ako aj práce syntetizujúce rôzne teoretické a 

praktické odborné perspektívy. Predložená publikačná činnosť po obsahovej stránke prezentuje 

novum v tomto kontexte a obsahuje výborné výsledky lekárskej praxe Autora.  

Svedčia o tom aj jeho monografie a kapitoly v monografiách. Medzi najdôležitejšie 

publikácie môžeme zaradiť:  

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 % 

Publikačnú činnosť kandidáta Mariana Bartkovjaka tvorí  spolu 147 výstupov, z toho: 26  

výstupov kategórie A - podľa WOS, Scopus, ERIH, prvý autor v 30 publikáciách, autor v 84 

zahraničných publikáciách. Má 30 ohlasov vo Web of Science. Absolvoval viaceré zahraničné 

pozvané prednášky (20), domáce pozvané prednášky (14), domáce konferencie (221). 
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Inaugurant je členom viacerých vedeckých organizácii a redakčných rád, spomedzi ktorých 

spomenieme nasledujúce:  

ćlen Tropic teamu  aktívna účasť na vzdelávaní humanitárnych lekárov 

 člen redakčnej rady časopisu Acta tropica 

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

člen Vedeckej rady FZaSP Trnavskej univerzity 

 člen komisií pre štátne záverečné skúšky v dennom a externom štúdiu  

 v odboroch ošetrovateľstvo a sociálna práca  

 člen komisií pre dizertačné skúšky a obhajobu dizertačných prác 

V kontexte vyššie uvedených charakteristík predložený spis a výstupy uchádzača v oblasti 

vedy, výskumu a pedagogickej činnosti práca prispievajú k ešte väčšiemu poznaniu skúmanej 

problematiky a predkladajú konkrétne odporúčania pre uplatňovanie základných hodnôt a 

sociálnych princípov, práv marginalizovaných často sociálnych skupín žijúcich s HIV/AIDS, 

nádorovými a život limitujúcimi ochoreniami v rozvojových krajinách. 

Záver: 

 

Odporúčam, aby po úspešnom inauguračnom konaní bol doc. MUDr. Mgr. Marian 

Bartkovjak, PhD. vymenovaný za profesora v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca v zmysle 

Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, § 76 a v súlade s Vyhláškou č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov.  

 

 

  

 

V Jaroslavi 30. januára 2019                                       prof. Tadeusz Bąk, PhD. 

 

 


