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NÁVRH VYMENÚVACEJ KOMISIE VO VECI VYMENOVANIA 

doc. PhDr. Márie Šmidovej, 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. ks. prof. dr hab. Władysław Majkowski SCJ, (Univerzita Kard. 

Stefana 

Wyszyńskieho, Varšava, Poľsko) 

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

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

Oponenti:   prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD. (VŠZaSP Bratislava) 

prof. dr. hab. Tadeusz Bąk, Doktor (VŠ technicko-ekonomická v 

Jaroslawiu Poľsko) 

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. (KU Ružomberok) 

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. (TU Trnava) 

 

Zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 19. 02. 2019 o 11:30 hod. na Rektoráte vysokej školy, 

Námestie 1. mája č. 1, v Bratislave. 

 

B) ODBORNÉ POSÚDENIE ÚROVNE VEREJNEJ INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKY 

Odborné posúdenie inauguračnej prednášky je vypracované odbornou komisiou 

vymenovanou ad hoc pre posúdenie inauguračnej prednášky uchádzača doc. PhDr. Márie 

Šmidovej, PhD., priamo na rokovaní Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety dňa 19.02.2019 a tvorí neoddeliteľnú, prílohovú časť tohto návrhu 

vymenúvacej komisie.  

 

C) PRESKÚMANIE PLNENIA KRITÉRIÍ NA VYMENÚVANIE PROFESOROV 

        1. ZOZNAM PREDLOŽENÝCH DOKLADOV  

Uchádzačka o vymenúvacie konanie predložila nasledovné dokumenty: 

- žiadosť o začatie vymenúvacieho konania prijatá dňa 23.8.2018 

- 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 uchádzačka 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: 10 rokov praxe 

 

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: 25 rokov praxe, 12 rokov praxe na stanovený úväzok 

 

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. 2008 

 

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. 1998 

 

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 81 výstupov, z toho 53 prác požadovaných kategórií, z toho 6               

výstupov kategórie A 

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

zahraničných publikáciách;  

Splnené: z toho prvý autor v 51 publikáciách; z toho autor 14 zahraničných 

publikácií; z toho 100% vedeckých prác je z odboru sociálna práca 

 

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

rozsahu minimálne 3 AH. Pri spoluautorstve uviesť % podiel   
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Splnené: AAA 1– 100% - 4,62 AH; AAA 2 - 100% - 4,48 AH; AAB 1 – 3,40 AH 

- 33% ; AAB 2 – 4,41AH – 35 %; AAB 3 – 3,40 AH – 34 %; AAB 4 – 3,69 AH - 

100%; AAB 5 –  5,06 AH – 47%; AAB 6 – 7,14 AH – 66%. 

 

7. Autor l vysokoškolskej učebnice (min.3 AH) alebo 2 skrípt – učebných textov 

(min.3 AH) 

Splnené: ACB 1 [4 AH] – 100%; ACB 2 [4,6 AH] – 75%;  BCI 1 [3,5 AH] – 

100% 

 

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

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

Splnené: 74 citácií v odbore sociálna práca, z toho 23 zahraničných citácií 

 

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 vyškolení 3 doktorandi v odbore sociálna práca 

 

10. Rozvoj odboru a doktorandského štúdia napr. 

 člen spoločnej odborovej komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných 

prác (PhD.),  

Splnené: Členka komisie pre vykonávanie dizertačných skúšok v programe 

Sociálna   

práca VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave 

 člen komisie na udeľovanie vedeckých hodností (DrSc.),  

Splnené: Členka habilitačnej komisie na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave 

 člen habilitačných a inauguračných komisií 

Splnené: Oponentka habilitačnej práce na VŠZaSP sv. Alžbety 

 Prínos pre rozvoj odboru: (napr. recenzie publikácií, oponentúry 

habilitačných,     dizertačných prác, 
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Splnené: Oponentka dizertačných prác na VŠZaSP sv. Alžbety: 9;  

               oponentka dizertačných prác na UK: 1 

 

11. Riešiteľ alebo spoluriešiteľ najmenej 3 výskumných úloh výskumných 

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

Splnené: riešiteľka a spoluriešiteľka 4 projektov požadovanej kategórie 

 

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

 minimálne 15 v zahraničí 

 vedenie sekcií na medzinárodných konferenciách 

 člen organizačného výboru medzinárodných vedeckých podujatí 

Splnené: 52 – aktívna účasť na konferenciách, z toho: 17 – zahraničné; 17 - 

vedenie sekcií;  

                   20 - členka organizačného výboru 

 

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: členka vo vedeckých a redakčných radách podľa požadovaných kritérií 

6x; pobyt na zahraničných univerzitách: 6x. 

 

D) SPOLOČNÉ VYJADRENIE VYMENÚVACEJ KOMISIE K JEDNOTLIVÝM 

ČLÁNKOM KRITÉRIÍ JE NASLEDOVNÉ: 

 

Kvalifikačné predpoklady a pedagogická činnosť  

Uchádzačka doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD. je uznávanou odborníčkou v odbore 

sociálna práca; interdisciplinárne sa venuje aj pedagogike a sociálnej náuke Cirkvi. Zohrala 

významnú úlohu pri formovaní vysokoškolského vzdelávania v odbore sociálna práca nielen 

na Slovensku, ale i v zahraničí.  

Vysokoškolské vzdelanie prvého a druhého stupňa (Mgr.) získala v r. 1994 v odbore 

Učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť na Univerzite 
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Komenského v Bratislave. V roku 1998 kandidátka získala titul PhD. na Fakulte 

ošetrovateľstva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave v študijnom odbore verejné 

zdravotníctvo, v roku 2008 titul docentka na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave v odbore 

sociálna práca. 

V súčasnosti pôsobí ako prodekanka pre zahraničné a vonkajšie vzťahy, stratégiu a 

rozvoj fakulty a styk s verejnosťou na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, 

v rokoch 2011 – 2017 bola vedúcou Katedry náuky o rodine na Teologickej fakulte Trnavskej 

univerzity. V rokoch 2004 – 2011 pôsobila ako VŠ pedagóg na Vysokej škole zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. O medzinárodnom rozmere pedagogickej praxe 

uchádzačky svedčí aj pôsobenie doc. Šmidovej na zahraničných vysokých školách: od roku 

2017 – doteraz hosťujúci profesor Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu oraz Instytutu Papieża Jana 

Pawła w Warszawie (Poradenstvo). 

Doc. PhDr. Mária Šmidová, PhD. vykazuje bohatú, 25-ročnú kontinuálnu pedagogickú 

činnosť na vysokej škole. Počas svojho pôsobenia na viacerých vysokých školách viedla 

semináre a prednášky z predmetov: Základy pedagogiky, Špeciálna liečebná pedagogika, 

Sociálna práca so zdravotne postihnutými, Sociálna práca s mentálne postihnutými a 

viacnásobne postihnutými, Teória sociálnej práce, Metódy sociálnej práce, Sociálna práca so 

zdravotne postihnutými, Sprevádzanie (counseling) v starostlivosti o seniorov a dlhodobo 

chorých, Sociálna náuka Cirkvi, Rodina a medzigeneračné vzťahy, Psychológia manželstva a 

rodiny, Manželské a rodinné poradenstvo. Viedla vyše 35 bakalárskych a diplomových prác, 

zúčastnila sa na výchove 3 doktorandov. 

 

Publikačná činnosť a citačné ohlasy 

Uchádzačka sa vo svojich prácach venuje najmä problematike osôb so špeciálnymi potrebami 

a ich rodinám, ktoré sú takouto skutočnosťou výrazne ovplyvnené vo svojom sociálnom 

fungovaní.  Skúma determinanty a intervencie smerujúce k sociálnemu vylúčeniu, respektíve 

inklúzii týchto skupín do spoločnosti.  Za najvýznamnejšie možno uviesť publikácie: 

Early intervention as an offered hand / Mária Šmidová ; [Reviewers: Gulnora Hundley, Ján 

Ďačok SJ, Arnaldo Pangrazzi]. - Číslo projektu: APVV 15-0189. - 1. vyd. - Warszawa : 

Rhetos, 2017. - 76 s., [4,48 AH]. - ISBN 978-83-948098-6-7.  

Getting to know the world of a person with a disability : help begins with understanding / 

Mária Šmidová ; [reviewers: Slavomír Krupa, Patrícia Dobríková]. - [1. vyd.]. - Varšava : 

RHETOS, 2014. - 75 s., [4,62 AH]. - ISBN 978-83-89781-83-3. - 

Vybrané aspekty sociálnej starostlivosti o seniorov a dlhodobo chorých [elektronický zdroj] / 

Mária Šmidová, Krzysztof Trebski, Jozef Žuffa ; [editorka: Mária Šmidová] ; [recenzenti: 
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Mária Davideková, Slavomír Krupa]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2013. - CD ROM, 

88 s., [4,72 AH]. - ISBN 978-80-7141-817-7. 

Z monografií a učebníc sú najvýznamnejšie diela autorky:  

Counseling v pomoci rodinám : nová metóda v sociálnej práci - counseling - v pomoci 

rodinám so špecifickými potrebami / Mária Šmidová, Katarína Slezáková ; [vedeckí 

recenzenti: Mária Davideková, Patrícia Dobríková]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2016. 

- 126 s., [4,6 AH]. - ISBN 978-80-8191-021-0. 

Sociálna práca s osobami so zdravotným postihnutím [elektronický zdroj] / Mária Šmidová ; 

[rec. Mária Dávideková, Patricia Dobríková]. - 1. vyd. - Trnava : Dobrá kniha, 2012. - 1 

CD-ROM, [223 s.]. - ISBN 978-80-7141-769-9. 

Prístup k deťom s telesným postihnutím / Mária Šmidová. - 1. vyd. - Trnava : Trnavská 

univerzita Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2005. - 98 s. - ISBN 80-88908-19-1. 

Uchádzačka uvádza 74 citačných odkazov domácich i zahraničných autorov na publikačné 

výstupy .    

 

Vedecká škola 

Uchádzačka sa podieľala na výchove 3 doktorandov v odbore sociálne práca, z ktorých 

všetci svoje doktorandské štúdium pod jej vedením úspešne ukončili. Okrem toho dokladuje 

školiteľstvo 35 magisterských prác. 

 

Grantová činnosť 

Kandidátka na získanie titulu profesor bola členkou riešiteľského kolektívu:  

KEGA „Nový model efektívnych študentských praxí s využitím sprevádzania (counselling) v 

rodinách so špecifickými sociálnymi problémami“, č. 010TTU-4/2014. Projekt financovaný 

zo zdrojov MŠVVaŠ SR;  

APVV-15-0189 „Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v 

multikulturálnom prostredí“, Projekt financovaný zo zdrojov MŠVVaŠ SR;  

„Q Europe – quality management system and impact measuring in providing LTC (long term 

care)“. Projekt v rámci Erazmus + v spolupráci s Moravsko-sliezskou diakoniou. Projekt 

financovaný zo zdrojov EÚ;  

Projekt UNDP: „Strengthening Intersectoral and Interprofessional Collaboration: Continuum 

of Services at the Community Level for Persons with Disabilities“. Miesto realizácie: 

Republika Bosna a Herzegovina, Banja Luka a Sarajevo. Projekt financovaný zo zdrojov 

UNDP MZVaEZ SROV. 

  

 Prednášková činnosť 
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 Uchádzačka dokladovala aktívnu účasť na konferenciách doma i v zahraničí: 

v Bruseli, Českom Těšíne, Varšave, Prahe, Ríme, Banja Luke a v Utahu. Zúčastnila sa 6 

zahraničných pobytov. 

 

 Členstvá vo vedeckých spoločnostiach, redakčných radách a ďalšie skutočnosti 

Inaugurantka je členkou viacerých vedeckých organizácii a redakčných rád: 

 Členka Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu štúdia 

študentov so špecifickými potrebami 

 Členka vedeckej rady Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 

 Členka vedeckej rady Inštitútu misijnej a charitatívnej práce Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

 Členka redakčnej rady recenzovaného časopisu Teologickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave STUDIA ALOISIANA 

 Členka redakčnej rady recenzovaného časopisu Teologickej fakulty Trnavskej 

univerzity v Trnave VIERA A ŽIVOT 

 Členka redakčnej rady recenzovaného časopisu Vysokej školy zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v 

Trnave ACTA MISIOLOGICA 

Predložený spis a výstupy uchádzačky v oblasti vedy, výskumu a pedagogickej činnosti práca 

prispievajú k väčšiemu poznaniu skúmanej problematiky a predkladajú konkrétne 

odporúčania pre uplatňovanie základných hodnôt a sociálnych princípov, práv 

marginalizovaných sociálnych skupín žijúcich na Slovensku. Problematika sociálnej exklúzie 

má širokospektrálne konzekvencie, ktoré sa týkajú sociologicko-psychologického a 

sociálneho aspektu.  

 V tomto kontexte je dôkazom osobnej zrelosti a angažovanosti uchádzačky 

skutočnosť, že je univerzitnou koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami. 

Absolvovala špeciálne školenie orofaciálnej stimulácie, dvojsemestrálne štúdium counselingu 

„Realizone di ainto“ v Ríme. 

 Uchádzačka je jazykovo zdatná, absolvovala štúdium talianskeho jazyka na 

Univerzite per Stranieri di Siena. 

 

E) ČESTNÉ PREHLÁSENIE O MORÁLNEJ BEZÚHONNOSTI 

Uchádzačka o vymenúvacie konanie predložila písomné prehlásenie o tom, že nebola 

členkou strán propagujúcich násilie, rasovú nenávisť a že nebola ani členkou ŠTB. 

Toto písomné prehlásenie je neoddeliteľnou prílohou tohto záverečného návrhu a jeho 

originál je súčasťou vymenúvacieho spisu uchádzačky. 
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F) OPONENTSKÉ POSUDKY 

Oponentami inauguračného spisu boli prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD. (VŠZaSP 

Bratislava), prof. dr. hab. Tadeusz Bąk, Doktor (VŠ technicko-ekonomická v Jaroslawiu 

Poľsko), prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. (KU Ružomberok) a prof. MUDr. Jaroslav Slaný, 

CSc. (TU Trnava) 

Všetky oponentské posudky boli pozitívne a odporúčali vymenovanie uchádzačky 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. 

PhDr. Márie Šmidovej, PhD. dospela k záveru, že kandidátka na vymenovanie za 

profesora v odbore sociálna práca predložila celý inauguračný materiál v požadovanom 

rozsahu a obsahu. Komisia konštatuje, že sa jedná o akceptovanú 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 11:30 hod. 

 

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

Členovia komisie:  prof. ks. prof. dr hab. Władysław Majkowski SCJ, (Univerzita Kard. 

Stefana 

Wyszyńskieho, Varšava, Poľsko) 

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

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

Oponenti:   prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD. (VŠZaSP Bratislava) 

prof. dr. hab. Tadeusz Bąk, Doktor (VŠ technicko-ekonomická v 

Jaroslawiu Poľsko) 

prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. (KU Ružomberok) 

prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. (TU Trnava) 


