
Akademické  Curriculum  vitae 

Meno a priezvisko, tituly Martin Jurašek, PaedDr., ThDr., PhD. 
 

Dátum a miesto narodenia 29.05.1972 Prešov 

 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast 

 Od – do: 2006- 2008 Doktorát  z teológie (ThDr. PhD.) Prešovská 

univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta 

 2006 – rigorózne konanie, Prešovská univerzita v Prešove, 

Gréckokatolícka teologická fakulta (PaedDr.) 

 Od – do: 1997 – 1999 Licenciát z teológie (ThLic.) Katolícka 

univerzita v Lubline (KUL) Poľsko 

 Od – do: 1990 – 1995 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Fakulta Gréckokatolícka bohoslovecká ( Mgr.) 

 

Ďalšie vzdelávanie 
 

  

Od – do: 26.09.2011 – 30.09.2011 Akadémia Policajného Zboru 

v Bratislave – Posttraumatický intervenčný tím PZ 

1. Základy teórie stresu a postraumatických stavov 

2. Nácvik posttraumatických intervenčných techník na základe 

metódy ,,Critikal Incident Stress Management“(krízová 

intervencia,defusing,debriefing individuálny a skupinový, následná 

starostlivosť) 

 

Priebeh zamestnaní  Od – do: 2014 - trvá   Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce 

sv. Alžbety, n. o. v Bratislave, - odborný asistent . 

 Od – do:  2013 – 2014 , Gréckokatolícke biskupstvo Prešov. 

 Od 2011 – 2014 – odborný asistent Vysoká škola medzinárodného 

podnikania ISM Slovakia v Prešove 

 Od – do: 2004 –  2013 duchovný MV SR 

 Od – 2008- 2014Odborný asistent / Ústav sociálnych vied 

a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove. 

 

 Od – do: 1995 – 2004 Správca farnosti, učiteľ náboženstva/ 

Gréckokatolícke biskupstvo Prešov. 
 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 od r. 2008/ Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča 

v Prešove, Dilongova č. 13, 080 01 Prešov:  Sociálna patológia, 

Sociálna práca v III. Sektore, Penitenciárna a postpenitenciárna 

sociálna práca, Sociálna práca so žiadateľmi o azyl. 

 od roku 2009 - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety, n. o. v Bratislave: detašované pracovisko Michalovce: 

Sociálna patológia,  Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca, 

Sociálna práca so žiadateľmi o azyl. 

 od roku 2009 - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety, n. o. v Bratislave: detašované pracovisko Bardejov: 

Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca, Sociálna práca so 

žiadateľmi o azyl 

 Od 2011 – 2014 – Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM 

Slovakia v Prešove - Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna 

práca. 

 od roku 2014 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety, n. o. v Bratislave: detašované pracovisko Košice : Sociálna 

patológia,  Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca, Teória 

sociálnej práce. 
 



 

Odborné alebo umelecké zameranie 

Vedeckovýskumná činnosť: sociálna patológia, sociálna práca so 

žiadateľmi o azyl, penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca.  

 

Projekty: 

IG-KSV-01/10-3.1.16/3.3.9 
Kvalita života II. Sociálno-ekonomické a eticko-spirituálne aspekty, 

člen riešiteľského kolektívu : PaedDr. Martin Jurašek, PhD. 

IG-KSV-01/11-3.1.16 
Kvalita života III. Sociálne služby a sociálne poradenstvo, člen 

riešiteľského kolektívu : PaedDr. Martin Jurašek PhD. 

IP GTF reg.č.:03/2011 Trvanie projektu :2011 – 2012 

Globalizácia a náboženstvo, člen riešiteľského kolektívu: PaedDr. 

ThDr. Martin Jurašek PhD. 

SYGN. PKWP/PL/34/159/2012  Registration number :036PU-4/2013  

Project duration:2013 – 2015 

Pomoc Kościolowi w potrzebie, Sekcia Polska, člen riešiteľského 

kolektívu : PaedDr. ThDr. Martin Jurašek PhD. 
 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu 

(AH) a začlenenia podľa smernice č. 

13/2005-R o bibliografickej registrácii 

a kategorizácii publikačnej činnosti 

a ohlasov (AAB ap.) 

1. monografia, 2. učebnica (1 ks), 3. 

skriptá (2ks) 

Monografia: AAB 
JURAŠEK,M.: Manželstvo a rodina v kontexte sociálnej patológie. 

Prešov : VSMP ISM Slovakia, 2012 s.127, ISBN 978-80-89372-46-1.( 

6,35 AH) 

 

Kapitoly  vydané v zahraničných vydavateľstvách   ABC : 

JURASEK,M.: Poradenstvo v penitenciárnej a postpenitenciárnej 

sociálnej starostlivosti. (kap. 6) In: Kolektív autorov: Súčasné pohľady 

na sociálne poradenstvo. Chelm: PWSZ,2011.260 s. ISBN 978-83-

61149-37-8.( 1 AH s.160 – 181.) 

 
Učebné texty: BCI: 

JURAŠEK,M.:Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna starostlivosť 

.(Učebné texty). Prešov : VSMP ISM Slovakia, 2012, s. 105,ISBN 978-

80-89372-45-4. (5,25 AH) 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu [3]Citácie zahraničné  21         [4]Citácie domáce        22 

 

Počet doktorandov: školených 

                                ukončených 

2 školení doktorandi: Mgr. Martin Radvanský, Mgr. Jaroslav Ivančo 

Téma habilitačnej prednášky Špecifiká sociálnej práce s migrantmi – rizikové skupiny 

 

Téma habilitačnej práce Špecifiká sociálnej práce s utečencami v podmienkach Slovenskej 

republiky 

 

Vedecká rada fakulty a vysokej školy, 

ktoré rozhodovali o návrhu na docenta 

 VŠZaSP sv. Alžbety 

Návrh na vymenovanie za docenta na 

odbor 

3.1.14 Sociálna práca 

 

Kontaktná adresa: Ruská Nová Ves 6, 080 05 Prešov 

                                                                                                                                                                

    


