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Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby1 
 

Doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD., univerzitný profesor, MPH 
 

I. Základné údaje 
I.1 Priezvisko, meno, tituly Šebestová Petronela doc., PhDr., PhD., univer. 

profesor; MPH 
I.2 Rok narodenia 1951 
I.3 Názov a adresa pracoviska Vysoká škola Danubius Fakulta sociálnych štúdií 
1.4 Funkcia (pracovná pozícia) dekanka 
I.5 E-mailová adresa  petronela.sebestova@gmail.com 
I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16284?do

=filterForm-
submit&university=728000000&sort=surname&em
ployment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%
A5 

I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole Sociálna práca 
I.8 ORCID iD2  

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast 
 Názov vysokej školy alebo inštitúcie Rok  Odbor a program 

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa    
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Filozofická fakulta Univerzita Komenského, 

Bratislava 
1973-
1978 

Pedagogika – knihovníctvo 
a vedecké informácie 

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa Slovenská zdravotnícka univerzita 2007-
2010 

Verejné zdravotníctvo 

Titul docent Pedagogická fakulta Univerzita Komenského, 
Bratislava 

2020 Sociálna práca 

Titul profesor Univerzitný profesor VŠD 2022 Sociálna práca 

Titul DrSc.    

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania 
Zamestnanie/funkcia Inštitúcia Časové vymedzenie  
 Vedúca VTEI 
 

Slovenská akadémia vied – Ústav 
stavebníctva a architektúry 
Vedúca VTEI 
 

1969-1993 

Vedúca metodického oddelenia Ministerstvo zdravotníctva SR 
Ústav vedeckých  zdravotníckych 
informácií (teraz Národné centrum 
zdravotníckych informácií ) 
Vedúca metodického oddelenia 

1993-1996 

riaditeľka odboru Úrad pre stratégiu rozvoja, spoločnosti, 
vedy a techniky SR 
Odbor  vzdelávania, informatizácie vedy a 
výskumu a rozvoja ľudských zdrojov 

1996-1998 

riaditeľka CVTI Ministerstvo školstva, vedy a techniky SR  
Centrum vedecko-technických informácií 
(CVTI)   

1998-1999 
 
 
 

riaditeľka odboru Kancelária verejného ochrancu práv 
Odbor vzdelávania, rozvoja ľudských 
zdrojov a komunikácie s verejnosťou 

 
2002-2002 
 

Riaditeľka zariadenia Bratislavský samosprávny kraj 
Domov sociálnych služieb a zariadenie 
chráneného bývania, krízové stredisko, 
útulok a stanica opatrovateľskej služby 
Furmanská 4, Bratislava 

 
2002-2010 

Dekanka FSŠ   Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo 2013 -trvá naďalej                                                   

 
1 Vysoká škola spracuje a vo vnútornom systéme vedie informácie v rozsahu nie menšom ako VUPCH všetkých učiteľov študijného programu.  
 VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu alebo osôb zodpovedných za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru 
habilitačného konania a inauguračného konania prikladá k príslušnej žiadosti. 
2 Nepovinná položka. 
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2013  
 

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručnosti 
Popis aktivity/názov kurzu/iné Názov inštitúcie Rok 

Kurz anglického jazyka Incentive Englisch School 2006 
Kurz: Typológia osobnosti, psychologické 
aspekty konfliktných povolaní (2016) VAM 
Consulting, s.r.o. 

 VAM Consulting, s.r.o. 
 

2016 

   

     

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole 
V.1 Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov 
Názov profilového predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor 

Sociálne služby a zariadenia 
sociálnych služieb 

Sociálna práca 1 Sociálna práca 

Komunitná sociálna práca, 
plánovanie a programovanie 

Sociálna práca 1 Sociálna práca 

PSZ a kompenzácia ŤZP Sociálna práca 1 Sociálna práca 

Personálny manažment Sociálna práca 1 Sociálna práca 

Sociálna práca s rodinou a SPO Sociálna práca 1 Sociálna práca 

Sociálna práca s  občanmi s ŤZP Sociálna práca 1 Sociálna práca 

Manažment SP a manažment 
kvality 

Sociálna práca 2 Sociálna práca 

    

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole 
v aktuálnom akademickom roku3 

Názov študijného programu/časti Stupeň Študijný odbor 
Sociálna práca 1 Sociálna práca 

Sociálna práca 2 Sociálna práca 
   

   

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku 

Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania Študijný odbor, ku ktorému je priradený 
  

V.4. Prehľad vedených záverečných prác 
 Bakalárske (prvý stupeň) Diplomové (druhý stupeň) Dizertačné (tretí stupeň) 
Počet aktuálne vedených prác 8 15  
Počet obhájených prác 8 15  

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku 

Názov študijného predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor 
0 0 0 Sociálna práca 
    

    
    

    
    

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti 
VI.1 Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti  
 Celkovo Za posledných šesť rokov 

Počet výstupov tvorivej činnosti 86 55 

Počet výstupov tvorivej činnosti 
registrovaných v databázach Web of 
Science alebo Scopus 

4 4 

Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 56 56 

Počet ohlasov registrovaných v databázach 
Web of Science alebo Scopus na výstupy 
tvorivej činnosti 

3 3 

Počet pozvaných prednášok na 
medzinárodnej/národnej úrovni 

2/0 2 /0 

 

 

 
3 Podľa čl. 6 odsek 4 Štandardov pre študijný program. 
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VI.2 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti4 
1. AAA  Kusin, Vasko [UKOPDSOC] (50%) - Šebestová, Petronela [UKOEXDP] (50%): Humanistické iniciatívy v sociálnych encyklikách 

(sociálno-filozofické a teologicko-spirituálne reflexie). - 1. vyd. - Brno : MSD, 2018. - 116 s. 
ISBN 978-80-7392-292-4 

 
2. AAA Šebestová, Petronela [UKOEXDP] (100%) : Teória a prax manažmentu kvality sociálnych služieb. - 1. vyd. - Brno : MSD, 2019. 

221 s. Lit. 50 zázn. ISBN 978-80-7392-320-4 

 
3. AAA Kusin, Vasko [UKOPDSOC] (33%) - Šebestová, Petronela [UKOEXDP] (33%) - Mareková, Hermína [UKOEXDP] (34%): Zápas o 

ľudskú dôstojnosť osôb so zdravotným postihnutím : (filozoficko-antropologické a špeciálno-edukačné reflexie). - 1. vyd. - Brno : 
MSD, 2019. - 173 s. Lit. 20 zázn. ISBN 978-80-7392-309-9 

 
4. AAA Šebestová, Petronela [UKOEXDP] (100%) : Projektový manažment sociálnych podnikov. - 1. vyd. –  Brno : MSD, 2019. – 167s.  

ISBN 978-80-7392-315-0 

 
5. AAA05 Kusin, Vasiľ (34%) - Šebestová, Petronela (33%) - Mačkinová, Monika [UKOPDSOC] (33%): Hranice domova : Filozoficko- 

antropologické a sociálno-politické aspekty. - 1. vyd. - Brno : MSD, 2021. - 122 s. [print] 
Lit.: 19 zázn. ISBN 978-80-7392-360-0 

 

VI.3 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov5 
1. ADF Šebestová, Petronela [UKOEXDP] (100%) : Nová sociálna ekonomika a nové výzvy na Slovensku =  

New social economy and new challenges in Slovakia : Znovuobjavenie sociálnej ekonomiky Časopis je indexovaný v ERIH PLUS 
Lit. 6 zázn. In: Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov. - Roč. 11, č. 1 (2019), s. 117-130. – ISSN 1337-9321 

 
2. ADN Šebestová, Petronela [UKOEXDP] (100%) : Štandardy kvality diagnostických a terapeutických metód v paliatívnej  

starostlivosti sa týkajú každého z nás = Quality standards diagnostic and therapeutic methods in paliative care apply to each of us Lit.  
10 zázn.   In: Lekársky obzor. - Roč. 68, č. 9 (2019), s. 300-303. - ISSN (print) 0457-4214 Registrované v: Scopus 

 
3. AFC  Šebestová, Petronela (50%) - Mačkinová, Monika [UKOPDSOC] (50%): Development of social economy and social 

entrepreneurship in Slovakia [elektronický dokument] Lit.: 6 zázn. 
In: CBU International Conference Proceedings 2019 [elektronický dokument] : Innovations in Science and Education : Roč. 7. - Praha 
: CBU Research Institute, 2019. - S. 611-616 [print]. - ISSN 1805-997X. –  ISBN 978-80-907722-0-5 
[CBU International Conference. 7, Praha, 20.03.2019 - 22.03.2019] registrované vo WOS 

 
4. AAA Šebestová, Petronela [UKOEXDP] (100%) : Teória a prax manažmentu kvality sociálnych služieb. - 1. vyd. - Brno : MSD, 2019.  

221 s. Lit. 50 zázn.  ISBN 978-80-7392-320-4 

 
5. AAA Šebestová, Petronela [UKOEXDP] (100%) : Projektový manažment sociálnych podnikov. - 1. vyd. Brno : MSD, 2019. - 167 s. 

ISBN 978-80-7392-315-0 
 

 

VI.4 Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti6 

1. AAA Kusin, Vasko [UKOPDSOC] (50%) - Šebestová, Petronela [UKOEXDP] (50%): Humanistické iniciatívy v sociálnych 

encyklikách : (sociálno-filozofické a teologicko-spirituálne reflexie). - 1. vyd. - Brno : MSD, 2018. - 116 s. 

ISBN 978-80-7392-292-4 
Ohlasy (4): 

[o4] 2019 Matulay, Stanislav: Vizualizácia sociálnej situácie ľudstva. In: Vizualizácia sociálnej práce 5. Sládkovičovo : 

Vysoká škola Danubius, 2019, S. 52 
[o3] 2019 Muránsky, Martin: Filozofický aspekt princípu rovnosti. In: Die wirtschaftliche Entwicklung europäischer 

Regionen in der Ausbildungs - und Arbeitsmarktpolitik - Übergänge und Strategien 9.  

Pécs : Maps Consulting, 2019, S. 49 
[o3] 2019 Muránsky, Martin: Kant a filozofia vo filme 2. In: Die wirtschaftliche Entwicklung europäischer Regionen in der 

Ausbildungs - und Arbeitsmarktpolitik - Übergänge und Strategien 8. Pécs : Maps Consulting, 2019, S. 86                                                                                                                                                            

[o1] 2019 Sekerák, Marián: "Greening" of Catholic Social Teaching: A Human Ecology. In: Studia Theologica, roč. 21, č. 3, 
2019, s. 179-200 - AHCI 

 

2. AAA Šebestová, Petronela [UKOEXDP] (100%) : Projektový manažment sociálnych podnikov. - 1. vyd. –  

      Brno : MSD, 2019. - 167 s. 

ISBN 978-80-7392-315-0 
Ohlasy (2): 

[o4] 2019 Weiss, Peter - Kusin, Vasko: Sociálny podnik ako nástroj sociálnej ekonomiky. In: Revue spoločenských a 

humanitných vied, roč. 7, č. 1, 2019, nestr. [9 s.] 
[o3] 2021 Plavčan, Peter - Gálisová, Zuzana: Legal regulation of support tools in social economy and its innovations in the 

period of COVID-19 in Slovak Republic. In: Proceedings of CBU in Social Sciences : CBU international conference on 

innovations in science and education 2021. Praha : CBU Research Institute, 2021, S. 119-125 

 

 
4 Maximálne päť najvýznamnejších výstupov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. 
5 Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. 
6 Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov, ak je VUPCH prílohou žiadosti.  
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3. ADF Šebestová, Petronela [UKOEXDP] (50%) - Plavčan, Peter (50%): Multidisciplinárny prístup v liečbe závislostí = 

Multidisciplinary approach in addiction treatment 
Lit. 12 zázn. 

In: Revue spoločenských a humanitných vied [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 4 (2018), s. [1-12] [online]. - ISSN 

(online) 1339-259X 
URL: https://revue.vsdanubius.sk/rocnik_6_cislo_4_2018 

Ohlasy (1): 

[o1] 2021 Okech, Victor Otieno - Namulanda, Victor - Kimuli, Dária: A study on the timing of HIV repeat test: A case study 
of Mary Immaculate VCT Center, Nairobi, Kenya In: Clinical Social Work and Health,  

roč. 12, č. 2, 2021, s. 57-62- ESCI 

 

 
4. AFD Šebestová, Petronela [UKOEXDP] (50%) - Mareková, Hermína [UKOEXDP] (50%): Rodina a sociálna práca v procese 

rozvodu = Family and social work in the divorce process 
Lit. 11 zázn. 

In: Podpora spoločenstva a udržateľnosť životného prostredia a kultúrny svet 2. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 

2018. - S. 146-155. - ISBN 978-80-8167-065-7 
[Svetový deň sociálnej práce : vedecká konferencia. 4, Sládkovičovo, 20.03.2018] 

Ohlasy (4): 

[o3] 2019 Kusin, Vasko: Estetizácia prostredia. In: Die wirtschaftliche Entwicklung europäischer Regionen in der 
Ausbildungs - und Arbeitsmarktpolitik - Übergänge und Strategien 9. Pécs : Maps Consulting, 2019, S. 43 

[o3] 2019 Mačkinová, Monika - Okech Otieno, Victor: Obchodovanie s ľuďmi a migrácia. In: Die wirtschaftliche 
Entwicklung europäischer Regionen in der Ausbildungs - und Arbeitsmarktpolitik - Übergänge und Strategien 9. Pécs : Maps 

Consulting,2019, S. 17 

[o3] 2019 Neszméry, Štefan: Únos detí z hľadiska trestno-právneho. In: Die wirtschaftliche Entwicklung europäischer 
Regionen in der Ausbildungs - und Arbeitsmarktpolitik - Übergänge und Strategien 9. Pécs : Maps Consulting, 2019, S. 35 

[o4] 2019 Gállová, Andrea: Religiozita a kvalita života seniorov v zariadení pre seniorov. In: Revue spoločenských a 

humanitných vied, roč. 7, č. 1, 2019, nestr. [3 s.] 

 
5. BEF02 Šebestová, Petronela [UKOEXDP] (100%) : Základný model supervízie v sociálnej práci je biznis 

Lit. 3 zázn. 
In: Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti. –  

Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2011. - S. 325-331. - ISBN 978-80-89533-02-2 

[Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti : česko-slovenská vedecká konferencia. 
3., Bratislava, 29.-30.4.2011] 

POZNÁMKA: 

Vyšlo aj : Aktuálne otázky politiky. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2011. - S. 389-396. - ISBN 978-
80-8075-485-3 

Ohlasy (3): 

[o4] 2013 Kozoň, Antonín: Sociálna práca a jej cesta k človeku: kam kráča ...? In: Etické otázky socializácie sociálnej práce a 
príbuzných vedných disciplín. Trenčín : SpoSoIntE, 2013, S. 28, 33 

[o3] 2019 Mačkinová, Monika - Holonič, Ján: Pracovná rehabilitácia - ergoterapia. In: Die wirtschaftliche Entwicklung 
europäischer Regionen in der Ausbildungs - und Arbeitsmarktpolitik - Übergänge und Strategien 6. Pécs : Maps Consulting, 

2019, S. 22 

[o3] 2019 Mareková, Hermína: Premeny rodiny v čase. Kultúrno-historické paralely. Brno : MSD, 2019,  
S. 149 

 
 

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov7 
1. Od roku 2014 som bola  kľúčovou riešiteľkou a riaditeľkou riadiaceho výboru výskumného konzorcia dvoch projektov VŠD pridelených 

na základe výziev Vedeckej agentúry MŠVTaŠ SR v oblasti špecializácie RIS 3 SK   EÚ 

• Prvý projekt OPVaI (ITMS 2014+ – 2020  kód NFP 313010W 480);  

• Druhý projekt OPVaV kód ITMS26210120047.  
Projekty sú financované z EFRR. 

Som spoluriešiteľkou projektov MPSVR SR – AZZZ   Podpora kvality sociálneho dialógu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 

financovaného ESF EFRR. 2020 

 

 

2.  
3.  
4.  
5.  

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností8  
Aktivita/funkcia Názov inštitúcie/grémia Časové vymedzenia pôsobenia 
Hlavná redaktorka časopisu Revue 
spoločenských a humanitných vied  

VŠD - Sládkovičovo 2013- trvá 

 
7 Maximálne päť najvýznamnejších projektov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza druh 
účasti (vedenie/ účasť/ iné), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy.  
8 Napr. akademické funkcie, členstvá v redakčných radách a vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach. 
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Členka komisie pre spoluprácu so Zborom 
justičnej a väzenskej správy od 2011 – trvá 
Členka komisie pre trestné právo 
a kriminológiu. Žilina (od 2011-trvá)  
Členka redakčnej rady časopisu  Sociálno-
zdravotnícke spektrum) 

VŠ ZaSP sv. Alžbety Bratislava 2011-trvá 

Členka komisie pre spoluprácu so Zborom 
justičnej a väzenskej správy 

Žilina 2011-2018 

predsedníčka Vedeckej rady FSŠ VŠD  VŠD - Sládkovičovo 2013-trvá 
členka Vedeckej rady VŠD VŠD - Sládkovičovo 2008-trvá 

 

členka dočasnej Komisie MŠVT a Š SR  pre 
vypracovanie opisu študijného odboru 
Sociálna práca   

MŠVT a Š SR   2019 

členka dozornej rady Nadačního fondu pro 
celoživotní a resocializační vzdělávání 
Hradec Králové (2015 -trvá) 
 

Nadační fond HK 2015-trvá 

 

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom 
odbore 

Názov inštitúcie Sídlo inštitúcie Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť 
dátum od kedy do kedy trval pobyt) 

Mobilitná schéma/ 
pracovný kontrakt/iné 
(popísať) 

 Vilniaus universitetas   Vilniaus universitetas   Litva 16.5.-20.05/ 2001    5 dní  
Výskumný ústav práce, 
sociálnych veci a rodiny 
a 
Vilniaus universitetas    

RAXEN - European Union 
Agency for Funadamental 
Rights 

Viedeň 16..3. 2000 1 deň  
Výskumný ústav práce, 
sociálnych vecí a rodiny 
Bratislava a 
European Union Agency for 
Funadamental Rights 
Viedeň 

    

    
    

IX. Iné relevantné skutočnosti9 
Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou.  

 
Školenie 2000 Viedeň – European Union Agency for Funadamental Rights.  Stredisko RAXEN  
Študijný pobyt (5dní)  – Vilnius (Litva) Vilniaus universitetas  (2001) – štandardy kvality v sociálnych službách 
Tréningový kurz: Negociácie, manipulácie, víťazné techniky (2015) OTIDEA 
Kurz: Typológia osobnosti, psychologické aspekty konfliktných povolaní (2016) VAM Consulting, s.r.o. 
Bola som členka Rady vlády SR pre informatiku, členka Komisie pre tvorbu katalógu pracovných činností v  štátnej správe pri MPSVR SR). Bola som členkou 

projektu Infovek pri MŠ SR. Súčasne som vypracovala koncepciu podpory rozvoja vedy v CVTI. Bola som externou pracovníčkou  sekcie  štátnej  vednej a 

technickej politiky  MŠ SR. Riešila som projekt „Automatizovaný systém vedecko-výskumného potenciálu SR“. Som autorkou twinnigových  medzinárodných 

projektov  PHARE pre zriadenie Dokumentačného a informačného strediska sociálnej ochrany a Centra  BOZP. Pre pracovnú komisiu MPSVa R SR, ktorá tvorila 

zákon č. 341/2004 Z.z. Katalóg pracovných činností zamestnancov pre verejnú a štátnu službu som obhájila  funkciu pracovníka pre ďalšie vzdelávanie. 

Participovala som na tvorbe antidiskriminačného zákona. V roku 2003 som vypracovala Koncepciu rozvoja sociálnych služieb  pre VUC-BSK. Som autorkou 

pilotného projektu  Komunitné plánovanie v podmienkach VUC BSK  dostal sa do legislatívy 448/2008 Z.z.  V roku 2008 som absolvovala na ÚNMS prípravu 

školiteľov pre implementáciu modelov kvality vo verejnej správe, kde som získala osvedčenie pre realizáciu Modelu CAF vo verejnej správe. 

Vypracovala som tri akreditačné spisy (sociálna práca, žurnalistika) 

 

 

 

 

 
9 Maximálne 1800 znakov, ak je VUPCH prílohou žiadosti.  
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Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby10 
 

Doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD.  
 

I. Základné údaje 
I.1 Priezvisko, meno, tituly Hermína Mareková, doc., PhDr., PhD. 
I.2 Rok narodenia 1959 
I.3 Názov a adresa pracoviska Vysoká škola Danubius Fakulta sociálnych štúdií 
1.4 Funkcia (pracovná pozícia) Vedúca katedry SP 
I.5 E-mailová adresa  Hermina.marekova@gmail.com 
I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl Detail | Register zamestnancov - verejné 

vyhľadávanie (portalvs.sk) 
I.7 Názov študijného odboru, v ktorom pôsobí na vysokej škole Sociálna práca 
I.8 ORCID iD11  

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast 
 Názov vysokej školy alebo inštitúcie Rok  Odbor a program 
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa Univerzita Konštantina Filozofa NITRA  2000-

2005 
Sociálna práca  

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Trnavská univerzita v Trnave  2006 Sociálna práca  

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa Trnavská univerzita v Trnave  2007 
2008 

Sociálna práca  

Titul docent Pedagogická fakulta Univerzita Komenského, 
Bratislava 

2020 Sociálna práca 

Titul profesor    

Titul DrSc.    

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania 
Zamestnanie/funkcia Inštitúcia Časové vymedzenie  
Anestéziologická sestra -ARO  
 
 

OUNZ Komárno  1979-1984 

Zdravotná sestra  
 

OUNZ Bratislava vidiek  1984-2001 

Odborná asistentka  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety v BA  

2009-2014 
 

Odborná poradkyňa, konzultantka, lektorka  Centrum vzdelávania MPSVAR 2011-2014 

Vedúca katedry SP - FSŠ   Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo 
 
 

2014-trvá naďalej                                                   

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručnosti 
Popis aktivity/názov kurzu/iné Názov inštitúcie Rok 

Kurz rodovej rovnosti  MPSVaR SR  2011 
Anestéziologická sestra  ŠACA – Košice  

 
1978 

   

     

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole 
V.1 Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov 
Názov profilového predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor 

Manažment MVO, 
dobrovoľníctvo a podnikanie  

Sociálna práca 1 Sociálna práca 

Sociálne poradenstvo 
a poradenský proces  

Sociálna práca 1 Sociálna práca 

Sociálna práca cv zdravotníctve  Sociálna práca 2 Sociálna práca 

 
10 Vysoká škola spracuje a vo vnútornom systéme vedie informácie v rozsahu nie menšom ako VUPCH všetkých učiteľov študijného 
programu.  
 VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu alebo osôb zodpovedných za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru 
habilitačného konania a inauguračného konania prikladá k príslušnej žiadosti. 
11 Nepovinná položka. 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23273/timeline?mode=timeline
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/23273/timeline?mode=timeline
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SP  jednotlivcom a so skupinou Sociálna práca 2 Sociálna práca 

Cieľové skupiny sociálnej práce  Sociálna práca 2 Sociálna práca 

Sociálne poradenstvo kazuistiky  Sociálna práca 2 Sociálna práca 

Cieľové skupiny SP a terénna 
forma sp 

Sociálna práca 1 Sociálna práca 

Rodové štúdie  Sociálna práca  2 Sociálna práca 

Psychológia zdravia  Sociálna práca 2 Sociálna práca  

Kazuistika – case history 
a prípadová štúdia  

Sociálna práca  2 Sociálna práca  

Sociálne poradenstvo – 
kazuistiky 

Sociálna práca  2 Sociálna práca  

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole 
v aktuálnom akademickom roku12 

Názov študijného programu/časti Stupeň Študijný odbor 
  Sociálna práca 
  Sociálna práca 

   
   

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku 
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania Študijný odbor, ku ktorému je priradený 

  

V.4. Prehľad vedených záverečných prác 

 Bakalárske (prvý stupeň) Diplomové (druhý stupeň) Dizertačné (tretí stupeň) 
Počet aktuálne vedených prác 15 15  
Počet obhájených prác 260/Bc/Mgr.    

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku 
Názov študijného predmetu Študijný program Stupeň Študijný odbor 

0 0 0 Sociálna práca 
    

    
    

    
    

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti 
VI.1 Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti  

 Celkovo Za posledných šesť rokov 
Počet výstupov tvorivej činnosti 86 55 

Počet výstupov tvorivej činnosti 
registrovaných v databázach Web of 
Science alebo Scopus 

11 4 
 

Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 85 63 
Počet ohlasov registrovaných v databázach 
Web of Science alebo Scopus na výstupy 
tvorivej činnosti 

4 4 

Počet pozvaných prednášok na 
medzinárodnej/národnej úrovni 

5 2 /0 

 

 
VI.2 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti13 

1. AAA Kusin, Vasiľ, Mareková, Hermína, Šebestová, Petronela. [UKOEXDP] (34%)  Zápas o ľudskú dôstojnosť osôb so 

zdravotným postihnutím [textový dokument (print)] : Filozoficko-antropologické a špeciálno-edukačné reflexie. 1. vyd. 
Brno: MSD, 2019. ISBN 978-80-7392-309-9. [slovenčina] 

 
12 Podľa čl. 6 odsek 4 Štandardov pre študijný program. 
13 Maximálne päť najvýznamnejších výstupov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. 
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2. AAA Mareková, Hermína. [UKOEXDP] (100%)  Násilie v rodine a sociálna práca [textový dokument (print)] : Rodové násilie. 

1. vyd. Brno: MSD, 2019. ISBN 978-80-7392-316-7. [slovenčina] 
 
 

 
3. AAA Mareková, Hermína [UKOEXDP] (100%). Premeny rodiny v čase [textový dokument (print)] : Kultúrno-historické 

paralely. 1. vyd. Brno: MSD, 2019. ISBN 978-80-7392-319-8. [slovenčina] 
 
 
 
 
 

4.  
Mareková, Hermína. 2019. Uneven distribution of resources from the point of view of gender equality, change of paradigm and ist 

consequences on the development of social relations. Persistent social inequalities [elektronický dokument]. DOI 

10.12955/cbuq.v7.1408 In: CBU International Conference Proceedings 2019: Innovations in Science and Education: March 20-22, 

2019, Prague, Czech Republic. Praha: CBU Research Institute, 2019, s. 498-502 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-907722-0-5. 

ISBN (online) 978-80-907722-1-2. ISSN 1805-997X. ISSN (online) 1805-9961. [angličtina] str. 498-502 

 

http://dx.org/10.12955//cbup.v7/1408 

 
5. MAREKOVÁ, H. 2020. Crisis of identity in the context of macro social changes. 

In: CBU International Conference Proceedings 2019: Innovations in Science and Education: March 20-22, 2020, Prague, Czech 

Republic. Praha: CBU Research Institute, 2019,[tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-907722-0-5. ISBN (online) 978-80-907722-1-
2. ISSN 1805-997X. ISSN (online) 1805-9961 https://doi.org/10.12955/pss.v1.631408 

wos 

 

 

VI.3 Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov14 

1. Mareková, Hermína. Gender Violence as a Possible Object of Socializiation for both Sexes [elektronický dokument]. DOI 
10.12955/pss.v1.64 In: Proceedings of CBU in Social Sciences: CBU International Conference on Innovations in Science 
and Education 2020. Praha: CBU Research Institute, 2020, s. 158-161 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-907722-6-7. 
ISBN (online) 978-80-907722-5-0. [angličtina wos  
wos 

 

 
2.  

Mareková, Hermína. Crisis of Identity in the Context of Marco-Social Changes [elektronický dokument]. DOI 
10.12955/pss.v1.63 In: Proceedings of CBU in Social Sciences: CBU International Conference on Innovations in Science 
and Education 2020. Praha: CBU Research Institute, 2020, s. 152-157 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-907722-6-7. 
ISBN (online) 978-80-907722-5-0. [angličtina] 
wos 

 
3.  

Mareková, Hermína. Family life crisis - A combination of traditional and postmodern values and forms of life [elektronický 
dokument]. DOI 10.12955/pss.v2.228 In: Proceedings of CBU in Social Sciences: CBU international conference on 
innovations in science and education 2021. Praha: CBU Research Institute, 2021, s. 241-246 [tlačená forma] [online]. 
ISBN 978-80-908061-7-7. ISBN (online) 978-80-908061-6-0. [angličtina] 
wos 
 

4. Mareková, Hermína. Cultural-sociological change of paradigms in social work [elektronický dokument]. DOI 
10.12955/pss.v2.229 In: Proceedings of CBU in Social Sciences: CBU international conference on innovations in science 
and education 2021. Praha: CBU Research Institute, 2021, s. 247-252 [tlačená forma] [online]. ISBN 978-80-908061-7-7. 

ISBN (online) 978-80-908061-6-0. [angličtina] 
wos 

 

 
14 Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. 

https://doi.org/10.12955/pss.v1.631408
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5.  
Mareková, Hermína. New possibilities of social work in the 21. St century. [elektronický dokument]. DOI 
https://doi.org/peb.v3.309. In: Proceedings of CBU in Social Sciences: CBU international conference on innovations in 
science and education 2022. Praha: CBU Research Institute, [tlačená forma] [online]. [angličtina] 
Wos  
 

 
 

 

VI.4 Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti15 

1.                  Mareková, H. a kol. 2015.Imigranti v Európskej únii .Srpsko razvojno udrženje. Bački Petrovac. 
Srbija. ISBN 978-86-80394-04-6. 

1. Dlhopolskyi, O., Zatonatska, T., Lvova, L., Klapkiv, Y.2019. Regulations for returning labour migrants to Ukraine: 
International Backround and national limitations. (Comparativ Economic research  Central and Estern Europe. Volume 22. 

Number 3. 2019. Sciendo. http://doi.org/10.2478/cer-2019-0022 

 
                                                                                             

 

2.  

       
3.  

4. AFD Šebestová, Petronela [UKOEXDP] (50%) - Mareková, Hermína [UKOEXDP] (50%): Rodina a sociálna práca v procese 

rozvodu = Family and social work in the divorce process 

Lit. 11 zázn. 
In: Podpora spoločenstva a udržateľnosť životného prostredia a kultúrny svet 2. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 

2018. - S. 146-155. - ISBN 978-80-8167-065-7 

[Svetový deň sociálnej práce : vedecká konferencia. 4, Sládkovičovo, 20.03.2018] 
Ohlasy (4): 

[o3] 2019 Kusin, Vasko: Estetizácia prostredia. In: Die wirtschaftliche Entwicklung europäischer Regionen in der 

Ausbildungs - und Arbeitsmarktpolitik - Übergänge und Strategien 9. Pécs : Maps Consulting, 2019, S. 43 
[o3] 2019 Mačkinová, Monika - Okech Otieno, Victor: Obchodovanie s ľuďmi a migrácia. In: Die wirtschaftliche 

Entwicklung europäischer Regionen in der Ausbildungs - und Arbeitsmarktpolitik - Übergänge und Strategien 9. Pécs : Maps 

Consulting,2019, S. 17 
[o3] 2019 Neszméry, Štefan: Únos detí z hľadiska trestno-právneho. In: Die wirtschaftliche Entwicklung europäischer 

Regionen in der Ausbildungs - und Arbeitsmarktpolitik - Übergänge und Strategien 9. Pécs : Maps Consulting, 2019, S. 35 

[o4] 2019 Gállová, Andrea: Religiozita a kvalita života seniorov v zariadení pre seniorov. In: Revue spoločenských a 
humanitných vied, roč. 7, č. 1, 2019, nestr. [3 s.] 

 

5.  

 
 

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov16 
1. Operačný program Veda a inovácie (OPVAI 2014 -2020 KÓD: NFP 313010 W 480. Modernizácia a budovanie technickej 

infraštruktúry na podporu a rozvoj vedecko – výskumného potenciálu VŠDanubius ITMS 26210120047 

 

2. Operačný program veda a výskum KÓD: POVVV ITMS 26210120047. Výskum a vývoj nových kreatívnych 
aplikačných foriem v oblasti sociálnej ekonomiky  jej vplyvu na tvorbu integračných modelov optikou 
kreatívneho priemyslu. 

3. MPSVaR - Operačný program -ľudské zdroje. ITMS 271302300003. Národný projekt Inštitút rodovej 
rovnosti. 

4.  
5.  

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností17  
Aktivita/funkcia Názov inštitúcie/grémia Časové vymedzenia pôsobenia 
Zástupkyňa šéfredaktorky časopisu Revue 
spoločenských a humanitných vied  

VŠD - Sládkovičovo 2020- trvá 

Podpredsedníčka Akademického senátu  VŠD - Sládkovičovo 2016-trvá 

Členka vedeckej rady FSŠ VŠD - Sládkovičovo 2014 – trvá 
Členka akademického senátu FSŠ VŠD - Sládkovičovo 2014-trvá 

 
15 Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov, ak je VUPCH prílohou žiadosti.  
16 Maximálne päť najvýznamnejších projektov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza 
druh účasti (vedenie/ účasť/ iné), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy.  
17 Napr. akademické funkcie, členstvá v redakčných radách a vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach. 

http://doi.org/10.2478/cer-2019-0022
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Členka rady pre kvalitu  VŠD - Sládkovičovo 2016-trvá 
 

Členka disciplinárnej komisie FSŠ   VŠD - Sládkovičovo 2014 – trvá 

   

 

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom 
odbore 

Názov inštitúcie Sídlo inštitúcie Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť 
dátum od kedy do kedy trval pobyt) 

Mobilitná schéma/ 
pracovný kontrakt/iné 
(popísať) 

       

    

    
    

    

IX. Iné relevantné skutočnosti18 
Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou.  

 
Tvorba originálnych metodických a študijných materiálov, autorkou originálnej metodiky a veku primeraných účinných metód a  postupov pri realizácií súťaží 
a vzdelávacích programov antidiskriminačnou tematikou. Vypracovanie antidiskriminačnej kampane. Spoluautorkou metodického mater iálu a poradkyňou 
Qestel sro – Bíli kruh bezpečí pre mestskú políciu ČR. 

 

 

 

 

  

 
18 Maximálne 1800 znakov, ak je VUPCH prílohou žiadosti.  
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Doc. PhDr. Stanislav Matulay, PhD. 
 

 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby19 
Research/art/teacher profile of a person20 
 

Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update:  
 

I. Základné údaje / Basic information 
I.1 Priezvisko, meno, tituly / Surname, name, degrees Matulay, Stanislav,doc.,PhD,  PhDr. 
I.2 Rok narodenia / Year of birth 1951 
I.3 Názov a adresa pracoviska / Name and address of the workplace VŠ Danubius Sládkovičovo 
1.4 Funkcia (pracovná pozícia) / Position Vedecko – pedagogický pracovník/scientific-

pedagogical employee 
I.5 E-mailová adresa / E-mail address  smatulay@gmail.com  

I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl  
/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff 

 

I.7 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole  
/ Name of the study field in which a person works at the university 

Sociálna práca /Social Work 

I.8 ORCID iD21  

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast / Higher education and further qualification growth 
 Názov vysokej školy alebo inštitúcie  

/ Name of the university or institution 
Rok  
/ Year  

Odbor a program  
/ Study field and programme 

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa / 
First degree of higher education 

   

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa / 
Second degree of higher education 

UK Bratislava 1976 Sociológia- politická 
ekonómia/Socio-
political economics 

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa / 
Third degree of higher education 

UKF Nitra  2002 Technológia 
vzdelávania/Education 
technology 

Titul docent / Associate professor VŠZaSP Bratislava 2008 Sociálna práca / Social 
work 

Titul profesor / Professor    
Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.)     

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment 
Zamestnanie-funkcia / Occupation-position Inštitúcia / Institution Časové vymedzenie / 

Duration 

Podnikový sociológ/Company 
sociologist 

Pozemné stavby Nitra 1976 - 1977 

Vojak / Soldier Vojenská prezenčná služba 1977- 1978 

Podnikový sociológ/Company 
sociologist 

Tatra Bánovce 1978 -1986 

Podnikový sociológ/Company 
sociologist 

Koželužne Bošany 1987 -1991 

Vedúci odboru sociálnych vecí 
/Director of social affairs department 

Okresný úrad Topolčany 1991 - 1994 

Riaditeľ  / Directore Domov dôchodcov Bánovce nad Bebravou  1994 - 1996 

Vedecko – pedagogický pracovník / 
Scientific-pedagogical employee 

UKF Nitra 1996 - 2014 

 
19 Vysoká škola spracuje a vo vnútornom systéme vedie informácie v rozsahu nie menšom ako VUPCH všetkých učiteľov študijného programu.  
 VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu alebo osôb zodpovedných za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru 
habilitačného konania a inauguračného konania prikladá k príslušnej žiadosti. 
20 The institution processes and in its internal system administers the information about all teachers of a study programme to the extent no 
lesser than the Research/art/teacher profile (RATP). The RATP of the persons responsible for profile courses of the study programme or the 
persons responsible for the development and quality assurance of the field of habilitation and inaugural procedures is attached to the 
corresponding application.  
21 Nepovinná položka / Optional item. 

mailto:smatulay@gmail.com
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Vedecko – pedagogický pracovník 
/Scienific-pedagogical employee 

VŠ Danubius  2014 - trvá 

   

   

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností  
/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills 
Popis aktivity, názov kurzu, iné / 
Activity description, course name, other 

Názov inštitúcie / Name of the institution Rok / Year 

   
   

   
     

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole  
/ Overview of activities within the teaching career at the university 
V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview 
of the profile courses taught in the current academic year according to study programmes  
Názov profilového predmetu  
/ Name of the profile course  

Študijný program  
/ Study programme 

Stupeň  
/ Degree 

Študijný odbor  
/ Field of study 

Sociológia / Sociology Sociálna práca /Social 
work 

Bc Sociálna práca /Social work 

Teória a metodológia  sociálnej 
práce/Theory and methodology of social 
work 

Sociálna práca /Social 
work 

Mgr Sociálna práca /Social work 

Sociálna práca s rómskou 
komunitou/Social work with Roma 
community 

Sociálna práca /Social 
work 

Bc Sociálna práca /Social work 

Teória a metodológia spol. vied/Theory 
and methodology of societal studies 

Sociálna práca /Social 
work 

Bc Sociálna práca /Social work 

Základy výskumu pre SP a MŠM výskumu 
/Introduction to social work research 

Sociálna práca /Social 
work 

Bc Sociálna práca /Social work 

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v 
aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study 
programme or its part at the university in the current academic year22 

Názov študijného programu / Name of the study programme Stupeň / Degree Študijný odbor / Field of 
study 

   

   
   
   

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / 
Overview of the responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the 
current academic year 

Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania / Name 
of the field of habilitation procedure and inaugural procedure 

Študijný odbor, ku ktorému je priradený  
/ Study field to which it is assigned 

  

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses 
 Bakalárske (prvý stupeň) 

/ Bachelor's (first degree) 
Diplomové (druhý stupeň) 
/ Diploma (second degree) 

Dizertačné (tretí stupeň) 
/ Dissertation (third degree) 

Počet aktuálne vedených prác  
/ Number of currently supervised theses 

7 7  

Počet obhájených prác  
/ Number of defended theses 

7 7  

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku  
/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes 

Názov študijného predmetu  
/ Name of the course 

Študijný program  
/ Study programme 

Stupeň  
/ Degree 

Študijný odbor  
/ Field of study 

Organizácia verejnej správy/Organisation 
of public administration 

Sociálna práca /Social 
work 

Bc Sociálna práca /Social work 

Práca s dem.a  štat. údajmi / Processing of 
demographic and statistical data 

Sociálna práca /Social 
work 

Bc Sociálna práca /Social work 

    
    
    

 
22 Podľa čl. 6 odsek 4 Štandardov pre študijný program. / According to Art. 6 para. 4 of the Standards for the Study Programme. 
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VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artictic/other outputs 
VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti  
/ Overview of the research/artictic/other outputs and the corresponding citations 
 Celkovo / Overall Za posledných šesť rokov  

/ Over the last six years 

Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other 
outputs 

98                30 

Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of 
Science alebo Scopus / Number of the research/artictic/other outputs 
registered in the Web of Science or Scopus databases 

  

Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations 
corresponding to the research/artictic/other outputs 

                    3              3 

Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus 
na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations registered in the Web 
of Science or Scopus databases 

  

Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej, národnej úrovni / 
Number of invited lectures at the international, national level 

... /... ... /... 
 

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artictic/other outputs23 
1. Matulay, S. Rómovia cez prizmu sociologických výskumov. Nitra: UKF, 2003. ISBN 80-8050-578-0 

Matulay, S. Romanies in Terms of Sociology Research. Nitra: UKF, 2003. ISBN 80-8050-578-0 
2. Balogová, B., Matulay,  S., Matulayová, T., Župina , M.: Vybrané kapitoly zo sociálnej patológie .Prešov: 

PU, 2003. ISBN 80-8068—183-X (25%) 
Balogová, B., Matulay,  S., Matulayová, T., Župina , M.: Selected Chapters from Social Pathology. Prešov: 
PU, 2003. ISBN 80-8068—183-X (25%) 

3. Bartlová, S., Matulay, S.: Sociológia zdravia, choroby a rodiny. Martin: Osveta, 2009. ISBN 978-80-8063-
306-6 (33%)  
Bartlová, S., Matulay, S.:Sociology of Health, Illness and Family. Martin: Osveta, 2009. ISBN 978-80-8063-
306-6 (33%) 

4. Matulay, S., Macák, D.: Z histórie sociologického myslenia. Košice: Teologická fakulta, KÚ 
Ružomberok,2010. ISBN 978-80-89404-21-6 (50 %) 
Matulay, S., Macák, D.: On History of Sociological Thinking. Košice: Teologická fakulta, KÚ 
Ružomberok,2010. ISBN 978-80-89404-21-6 (50 %) 

5. Matulay, S., Macák, D., Rozkoš, M, Ragan, E.:. Náčrt kresťanskej sociológie. Košice: Teologická fakulta, KÚ 
Ružomberok,2010. ISBN 978-80-89404-19-3 (25 %) 
Matulay, S., Macák, D., Rozkoš, M, Ragan, E.: A Draft of Christian Sociology. Košice: Teologická fakulta, KÚ 
Ružomberok,2010. ISBN 978-80-89404-19-3 (25 %) 

  
 

 

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artictic/other outputs over the last 
six years24 
1. Matulay, S.:Eva Davidová- Czechoslovak romologist.In: Life with music and pictures. – Muenchen: LINCOM 

GmbH, 2019 s.21 -27,( 100%)   
2. Matulay, S.: Kompendium metodológie sociologických výskumov. Sládkovičovo: VŠ Danubius, 2020. ISBN 

970-80-8167-078-7. 
Matulay, S.: Compendium of Sociology Research Methodology. Sládkovičovo: VŠ Danubius, 2020. ISBN 
970-80-8167-078-7. 

3. Matulay, S.,Matulayová ,E.: Krízová sociálna intervencia. Sládkovičovo : VŠ Danubius.2020. 2.vyd. ISBN 
978-80-8167-076-3 (50%) 
Matulay, S.,Matulayová ,E.: Critical Social Intervention. Sládkovičovo : VŠ Danubius.2020. 2.vyd. ISBN 978-
80-8167-076-3 (50%) 

4. Matulay, S.: Cigáni (Rómovia) na historickom území Slovenska (14. – 20.storočie – vybrané témy) Trenčín: 
SpoSoIntE, 2021. ISBN 978-80-89-533-35-0 
Matulay, S.: Gipsies (Romanies) on Slovakia´s Historical Territory (14th – 20th century – selected topics) 
Trenčín: SpoSoIntE, 2021. ISBN 978-80-89-533-35-0 

 
23 Maximálne päť najvýznamnejších výstupov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of the five most significant outputs, if the RATP 
form is attached to the application. 
24 Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of the five most significant 
outputs over the last six years, if the RATP form is attached to the application. 



Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie 
príloh žiadostí SAAVŠ. 

T_Z_VUPCH_1/ 2020   Strana 14 z 19 

5. Matulay, S.: Teória a metodológia spoločenských vied. Trenčín: SpoSoIntE, 2021. ISBN 978-80-89533-37-4 
Matulay, S.: Theory and Methodology of Social Studies. Trenčín: SpoSoIntE, 2021. ISBN 978-80-89533-37-4 

 

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the research/artictic/other 
outputs25 

1. te the output and the corresponding citation. 
2. Matulay, .S – Matulayová E. Krízová sociálna intervencia. Sládkovičovo : VŠ Danubius, 2015,  3 ohlasy   

Matulay, .S – Matulayová E. Critical Social Intervention. Sládkovičovo : VŠ Danubius, 2015, 3 citations 
3.  
4.  
5.  

 

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Participation 
in conducting (leading) the most important research projects or art projects over the last six years26  

1. Matulay, S. a kol. ITMS  kód projektu 26210120047 (projekt spolufinancovaný zo zdrojov EU ). Výstup z projektu : 
Štúdie o etnických Rómoch na Slovensku na vybrané témy. Sládkovičovo: VŠ Danubius , 2016  
Matulay, S. et al.  ITMS project number 26210120047 (project co-funded from the EU). Project output: Studies on 
Ethnic Romanies in Slovakia – Selected Topics. Sládkovičovo: VŠ Danubius , 2016 

2. Matulay, S. VEIGA 2018 . Výstup z projektu: žurnalistický dokument: Aj takýto sú etnickí Rómovia. (rozsah 
dokumentu 60 minút)  
Matulay, S. VEIGA 2018. Project output: journalistic documentary: This is What Etnic Romanies May Be 
Like (documentary duration – 60 minutes) 

3. Matulay, S. VEIGA: 2019 . Výstup z projektu: žurnalistický dokument: Vzdelávanie a výchova rómskych 
detí. ( Rozsah dokumentu  60 minút) 
Matulay, S. VEIGA 2018. Project output: journalistic documentary:Schooling and Education of Roma 
Children. (documentary duration – 60 minutes) 

4.  
5.  

 
VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností27  
/ Overview of organizational experience related to higher education and research/artictic/other activities 
Aktivita, funkcia  
/ Activity, position 

Názov inštitúcie, grémia  
/ Name of the institution, board 

Časové vymedzenia pôsobenia  
/ Duration  

   
   

   

   
   

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom 
odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and research/artictic/ other 
activities in the given field of study 
Názov inštitúcie  
/ Name of the 
institution 

Sídlo inštitúcie  
/ Address of the 
institution 

Obdobie trvania pôsobenia/pobytu 
(uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) 
/ Duration (indicate the duration of stay) 

Mobilitná schéma, 
pracovný kontrakt, iné (popísať) 
/ Mobility scheme,  
employment contract, other (describe) 

    
    

    

    
    

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 
Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou /  
If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned 

 
25 Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of the five most significant citations, if the RATP 
form is attached to the application. 
26 Maximálne päť najvýznamnejších projektov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza 
druh účasti (v slovenskom aj anglickom jazyku), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy. / Maximum of the five most 
significant projects, if the RATP form is attached to the application. In addition to the name and brief characteristics of the project, the type 
of participation is indicated (in Slovak and in English), if possible, a hyperlink to the project and its outputs and citations are stated as well. 
27 Napr. akademické funkcie, členstvá v redakčných radách a vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach. / E.g. academic 
positions, memberships in editorial boards and in scientific and professional societies. 
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Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby28 
Research/art/teacher profile of a person29 
 

PhDr. Jana Laščiaková, PhD. 
Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update:  
 

I. Základné údaje / Basic information 
I.1 Priezvisko, meno, tituly / Surname, name, degrees Laščiaková, Jana PhDr., PhD. 
I.2 Rok narodenia / Year of birth 1983 
I.3 Názov a adresa pracoviska / Name and address of the workplace Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálnych štúdií, 

Fučíkova ul, Sládkovičovo 
1.4 Funkcia (pracovná pozícia) / Position Prodekan 
I.5 E-mailová adresa / E-mail address  Janadrabikova5@gmail.com 
I.6 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl  
/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/24505?mo
de=full 

I.7 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole  
/ Name of the study field in which a person works at the university 

Sociálna práca 

I.8 ORCID iD30  

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast / Higher education and further qualification growth 
 Názov vysokej školy alebo inštitúcie  

/ Name of the university or institution 
Rok  
/ Year  

Odbor a program  
/ Study field and programme 

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa / 
First degree of higher education 

Univerzita Konštatntína Filozofa 
v Nitre 

2003-
2008 

Sociálna práca 

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa / 
Second degree of higher education 

Vysoká škola Danubius 2008-
2009 

Sociálna práca 

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa / 
Third degree of higher education 

Vysoká škola zdravotníctva a soc. 
práce sv. Alžbety, Bratislava 

2014- 
2022 

Sociálna práca 

Titul docent / Associate professor    
Titul profesor / Professor    
Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.)     

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment 
Zamestnanie-funkcia / Occupation-position Inštitúcia / Institution Časové vymedzenie / 

Duration 

Masér Nemocnica sv. Lukáša, Galanta 2003-2003 

Masér Štúdio krásy Wo-Man, Trnava 2004-2005 
Masér Slovenská technická univerzita, Bratislava 2007-2008 

Študijný referent Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo 2009-2019 
Asistent  Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo 2019-2022 

Odborný asistent Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo 2022 - trvá 

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností  
/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills 
Popis aktivity, názov kurzu, iné / 
Activity description, course name, other 

Názov inštitúcie / Name of the institution Rok / Year 

   
   

   

     

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole  
/ Overview of activities within the teaching career at the university 

 
28 Vysoká škola spracuje a vo vnútornom systéme vedie informácie v rozsahu nie menšom ako VUPCH všetkých učiteľov študijného programu.  
 VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu alebo osôb zodpovedných za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru 
habilitačného konania a inauguračného konania prikladá k príslušnej žiadosti. 
29 The institution processes and in its internal system administers the information about all teachers of a study programme to the extent no 
lesser than the Research/art/teacher profile (RATP). The RATP of the persons responsible for profile courses of the study programme or the 
persons responsible for the development and quality assurance of the field of habilitation and inaugural procedures is attached to the 
corresponding application.  
30 Nepovinná položka / Optional item. 
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V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview 
of the profile courses taught in the current academic year according to study programmes  
Názov profilového predmetu  
/ Name of the profile course  

Študijný program  
/ Study programme 

Stupeň  
/ Degree 

Študijný odbor  
/ Field of study 

Dejiny sociálnje práce a úvod do štúdia 
sociálnje práce 

Sociálna práca 1 Sociálna práca 

Sociálna práca so seniormi Sociálna práca 1 Sociálna práca 
Sociálna komunikácia Sociálna práca 1 Sociálna práca 

Bakalársky seminár Sociálna práca 1 Sociálna práca 
Odborná prax Sociálna práca 1 Sociálna práca 

Odborná prax a praxový seminár Sociálna práca 2 Sociálna práca 

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v 
aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study 
programme or its part at the university in the current academic year31 

Názov študijného programu / Name of the study programme Stupeň / Degree Študijný odbor / Field of 
study 

Sociálna práca 1 Sociálna práca 

Sociálna práca 2 Sociálna práca 
   

   

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / 
Overview of the responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the 
current academic year 

Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania / Name 
of the field of habilitation procedure and inaugural procedure 

Študijný odbor, ku ktorému je priradený  
/ Study field to which it is assigned 

  

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses 
 Bakalárske (prvý stupeň) 

/ Bachelor's (first degree) 
Diplomové (druhý stupeň) 
/ Diploma (second degree) 

Dizertačné (tretí stupeň) 
/ Dissertation (third degree) 

Počet aktuálne vedených prác  
/ Number of currently supervised theses 

11 11  

Počet obhájených prác  
/ Number of defended theses 

10 11  

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku  
/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes 

Názov študijného predmetu  
/ Name of the course 

Študijný program  
/ Study programme 

Stupeň  
/ Degree 

Študijný odbor  
/ Field of study 

    
    

    
    

    

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artictic/other outputs 
VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti  
/ Overview of the research/artictic/other outputs and the corresponding citations 
 Celkovo / Overall Za posledných šesť rokov  

/ Over the last six years 

Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other 
outputs 

14 6 

Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of 
Science alebo Scopus / Number of the research/artictic/other outputs 
registered in the Web of Science or Scopus databases 

  

Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations 
corresponding to the research/artictic/other outputs 

  

Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus 
na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations registered in the Web 
of Science or Scopus databases 

1 1 

Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej, národnej úrovni / 
Number of invited lectures at the international, national level 

... /... ... /... 
 

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artictic/other outputs32 
1.  AAA  Sociálna filozofia : Jej potenciály a limity / Kusin, Vasiľ [Autor, 50%] ; Laščiaková, Jana [Autor, 50%] ; 1. vyd. – 

Brno (Česko) : MSD, 2022. – 120 s.– ISBN 978-80-7392-381-5 

 
31 Podľa čl. 6 odsek 4 Štandardov pre študijný program. / According to Art. 6 para. 4 of the Standards for the Study Programme. 
32 Maximálne päť najvýznamnejších výstupov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of the five most significant outputs, if the RATP 
form is attached to the application. 
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2. AAB  Etika v sociálnej práci a otázky ľudských práv a slobôd / Kusin, Vasiľ [Autor, 30%] ; Laščiaková, Jana [Autor, 
10%] Šebestová, Petronela [Autor, 60%]  1. vyd. – Sládkovičovo (Slovensko) : Vysoká škola Danubius. Fakulta 
sociálnych štúdií, 2015. – 192 s. – ISBN 978-80-8167-025-1 

3. AFD  Dôležitosť komunikácie v kontexte sociálny pracovník a klient / Laščiaková, Jana [Autor, 100%] Vizualizácia 
sociálnej práce VI. [15.05.2020, Sládkovičovo, Slovensko] 
In: Vizualizácia sociálnej práce VI. – 1. vyd. – Sládkovičovo (Slovensko) : Vysoká škola Danubius, 2020. – ISBN 978-80-
8167-077-0, s. 9-15  

4. AED  Identita rómov - sociálno-politické a etnické súvislosti / Kusin, Vasiľ [Autor, 50%] ; Laščiaková, Jana [Autor, 
50%]  In: Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie  – 1. vyd. – Trenčín (Slovensko) : Spoločnosť pre 
sociálnu integráciu v SR, 2016. – ISBN 978-80-89533-18-3, s. 87-97 

5.  AFD  Multikulturizmus a sociálna práca = Multiculturalism abd social work / Laščiaková, Jana [Autor, 100%] ; Svetový 
deň sociálnej práce VII. In: Svetový deň sociálnej práce 7 : Posilňovanie sociálnej solidarity a globálnej prepojenosti  – 
1. vyd. – Sládkovičovo (Slovensko) : Vysoká škola Danubius, 2021. – ISBN 978-80-8167-081-7, s. 40-45  

 

 

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artictic/other outputs over the last 
six years33 

1. AFD   Násilie páchané na senioroch/  Laščiaková, Jana. [Autor, 100%]  , 2019.. In. Vizualizácia sociálnej práce V.  
Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2019. ISBN 978-80-8167-069-5.   

2. BEF  Medziľudské vzťahy v rodine = Interpersonal Relationships in the Family / Laščiaková, Jana [Autor, 100%] ; 
In: Svetový deň sociálnej práce 6 : Podpora dôležitosti medziľudských vzťahov /– 1. vyd. – Sládkovičovo (Slovensko) : 
Vysoká škola Danubius, 2020. – ISBN 978-80-8167-075-6, s. 71-77  

3. AFD   Fenomén emocionality vo výchove a vzdelávaní./ Kusin, Vasiľ [Autor, 50%] ; Laščiaková, Jana [Autor, 50%]   In. 
Svetový deň sociálnej práce II. Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2016. ISBN 978-80.8167-054-1. 

4.  
5.  

 

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the research/artictic/other 
outputs34 
1. State the output and the corresponding citation. 
2.  
3.  
4.  
5.  

 

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Participation 
in conducting (leading) the most important research projects or art projects over the last six years35  
1.  

2.  
3.  
4.  
5.  

 
VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností36  
/ Overview of organizational experience related to higher education and research/artictic/other activities 
Aktivita, funkcia  
/ Activity, position 

Názov inštitúcie, grémia  
/ Name of the institution, board 

Časové vymedzenia pôsobenia  
/ Duration  

Koordinátor ŠVOČ Vysoká škola Danubius, Fakulta 
sociálnych štúdií 

2019 - trvá 

   

   

   
   

 
33 Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of the five most significant 
outputs over the last six years, if the RATP form is attached to the application. 
34 Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of the five most significant citations, if the RATP 
form is attached to the application. 
35 Maximálne päť najvýznamnejších projektov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza 
druh účasti (v slovenskom aj anglickom jazyku), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy. / Maximum of the five most 
significant projects, if the RATP form is attached to the application. In addition to the name and brief characteristics of the project, the type 
of participation is indicated (in Slovak and in English), if possible, a hyperlink to the project and its outputs and citations are stated as well. 
36 Napr. akademické funkcie, členstvá v redakčných radách a vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach. / E.g. academic 
positions, memberships in editorial boards and in scientific and professional societies. 
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VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom 
odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and research/artictic/ other 
activities in the given field of study 
Názov inštitúcie  
/ Name of the 
institution 

Sídlo inštitúcie  
/ Address of the 
institution 

Obdobie trvania pôsobenia/pobytu 
(uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) 
/ Duration (indicate the duration of stay) 

Mobilitná schéma, 
pracovný kontrakt, iné (popísať) 
/ Mobility scheme,  
employment contract, other (describe) 

    
    

    

    
    

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts37 
Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou /  
If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned 

 

 

  

 
37 Maximálne 1800 znakov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. /Maximum of 1800 characters, if the RATP form is attached to the application. 
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Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

https://fvpvs.vsdanubius.sk/Kvalita/VUPCH 
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