
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, N. O., Bratislava  

 

NÁVRH INAUGURAČNEJ KOMISIE S ODPORÚČANÍM NA 

VYMENOVANIE 

doc. PhDr. Anny Bérešovej, PhD., 

za profesorku v odbore Sociálna práca (3.1.14) 

 

 

A. Základné údaje o uchádzačke 

Meno, tituly: 

Anna Bérešová, doc., PhDr., PhD.  

Dátum a miesto narodenia: 

1961  

Pracovisko:  

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, N. O., Bratislava 

Akademické a vedecké tituly 

 2012 – docentka v odbore sociálna práca, VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave 

 2008 – philosophiae doctor v odbore Sociálna práca, VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave 

 2005 – doctor philosophiae/rigorózna skúška v odbore Sociálna práca, VŠZaSP sv. 

Alžbety v Bratislave 

 2002 – vysokoškolské magisterské štúdium v odbore Sociálna práca, Prešovská 

Univerzita v Prešove, Filozofická fakulta  

Priebeh kvalifikačných zaradení v zamestnaní 

 2012 - trvá: VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, docentka, garantka študijného programu 

3.1.14 Sociálna práca, bakalársky stupeň, detašované pracovisko Martina Luthera 

v Báčskom Petrovci, Srbsko 

 2006 – 2012: VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave - vysokoškolský učiteľ 

 

 2002- trvá: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav sociálnej 

a behaviorálnej medicíny, odborný asistent 

 

B. Inauguračná prednáška 

Téma inauguračnej prednášky: 

„Riziká a dôsledky výkonu profesie sociálny pracovník“  

Dátum a miesto zverejnenia termínu prednášky: 17.09. 2019, denník Korzár 



Dátum a miesto konania inauguračnej prednášky: 

1. október 2019, Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, N. O. 

v Bratislave (VŠZ a SP sv. Alžbety) 

 

C. Zloženie inauguračnej komisie a oponenti 

Predseda komisie  

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD. (VŠZaSP sv. Alžbety) 

Členovia komisie   

prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)  

prof. Dr. Tadeusz Bąk, PhD. (VŠ technicko-ekonomická Ks. B. Markiewicza v Jaroslawiu, 

Poľsko)     

prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku)  

prof. PhDr. Ján Gabura, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) - náhradník 

Oponenti            

prof. Ing. Pawel Czarnecki, PhD. MBA, LL.M, MPH, Dr h.c. (Collegium humanum, Warsaw  

management university, Poľsko)  

prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD. (VŠZaSP sv. Alžbety) 

prof. MUDr. ThDr. Ján Ďačok, PhD. SJ. (Papežská univerzita Gregoriana, Rím, Taliansko) 

prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave) - náhradník 

                               

D. Stanovisko inauguračnej komisie  

Inauguračná komisia na svojom zasadnutí dňa 1. októbra 2019 preskúmala inauguračný spis 

uchádzačky doc. PhDr. Anny Bérešovej, PhD. a posúdila úroveň a kvalitu prednesenej 

inauguračnej prednášky. Predkladá predsedovi Vedeckej rady návrh s odporúčaním schváliť 

návrh na vymenovanie menovanej uchádzačky za profesorku v odbore 3.1.14 Sociálna práca.    

Menovaná v plnom rozsahu spĺňa ustanovené kritériá požadované pre inauguráciu na Vysokej 

škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. 

1. Pedagogická činnosť 

Pedagogická činnosť uchádzačky doc. PhDr. Anny Bérešovej, PhD. spĺňa  požadované kritériá 

podľa sumárneho prehľadu pedagogickej činnosti na vysokej škole, aj z hľadiska 

dosiahnutých výsledkov v tejto oblasti.  

Od roku 2006 až doteraz ako interná zamestnankyňa – vysokoškolská učiteľka na Vysokej 



škole ZaSP sv. Alžbety v Bratislave, na jej detašovaných pracoviskách v Prešove, v 

Košiciach,  v Rožňave, v Michalovciach a v Báčskom Petrovci v Srbsku prednášala predmety: 

Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce, Teória a základy sociálnej práce, Základy sociológie, 

Sociológia, Metódy sociálnej práce s jednotlivcom, Metódy sociálnej práce so skupinou 

a komunitou, Sociálna práca v zdravotníctve, Základy výskumu v sociálnych vedách, 

Metodológia výskumu, metodológia kvalitatívneho výskumu, Aplikovaná štatistika, Semináre 

k písaniu seminárnych prác, bakalárskych a magisterkých prác.  

Od roku 2002 až doteraz pôsobí aj ako odborná asistentka na Univerzite P. J. Šafárika 

v Košiciach, na jej Lekárskej fakulte v rámci Ústavu sociálnej a behaviorálnej medicíny.  

V tomto pôsobisku je garantom predmetov: Sociológia, Sociálne aspekty v ošetrovateľstve, 

Základy výskumu, Výskum v ošetrovateľstve, Sociálna práca, Zdravotná a sociálna politika 

minoritných skupín obyvateľstva.  

Podieľa sa prednáškami na výučbe predmetu Sociálna medicína v odbore všeobecné lekárstvo 

a participuje tiež na predmete Výskumný projekt II. 

2. Vedecká škola 

V rámci vedeckej školy uchádzačka sa zúčastnila ako školiteľka na výchove štyroch 

doktorandov s úspešným skončením doktorandského štúdia, v súčasnosti dvoch doktorandov 

školí.  

Je členkou odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore sociálna politika, 

v programe Sociálne služby a poradenstvo na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave. 

Je pravidelnou oponentkou doktorandských, rigoróznych aj diplomových prác, ako aj 

habilitačnej práce na Juhočeskej univerzite v Českých Budějoviciach. 

Je viacnásobne menovanou členkou komisií pre obhajoby doktorandských prác a komisií 

v rámci prvého stupňa i druhého stupňa vzdelávania v odbore sociálna práca a 

ošetrovateľstvo.   

3. Vedecký výskum 

Uchádzačka participovala na 11 vedeckých medzinárodných projektoch a domácich 

projektoch, v súčasnosti je členkou riešiteľského tímu jedného projektu. V projektoch riešila 

a rieši problematiku zdravotnú a sociálnu, problematiku dôsledkov chronických chorôb v 

kvalite života, niektoré skúmania boli zamerané na správanie adolescentných skupín 

populácie v súvislosti so životným štýlom a závislosťami. 



4. Prednášková činnosť 

Odbornú akceptáciu autorky dokumentuje aktívna účasť na 68 vedeckých a odborných 

konferencií doma aj v zahraničí, organizačné schopnosti, organizácia i spoluorganizovanie 

významných medzinárodných aj domácich konferencií (Slovensko, Srbsko), seminárov, 

okrúhlych stolov a workshopov. Menovaná bola päť krát pozvaná na významné zahraničné 

podujatia (Česká republika, Srbsko, Rakúsko, Španielsko, Maďarsko, Canada) a 22 krát na 

domáce odborné a vedecké podujatia s medzinárodnou a národnou účasťou, participovala na 

21 domácich a zahraničných konferenciách ako členka organizačných a vedeckých výborov, 

podieľala sa aj na vedení odborných sekcií.  

5. Publikačná aktivita 

Kandidátka v plnom rozsahu spĺňa a vo viacerých ukazovateľoch prekračuje požadované 

kritériá, ustanovené na publikačnú činnosť. Je spoluautorkou dvoch zahraničných monografií, 

jednej domácej monografie  i dvoch učebných textov - skrípt.  

Oblasť pôvodných vedeckých prác doma aj v zahraničí má zdokumentovanú nad požadovaný 

počet. Je autorkou a spoluautorkou 31 pôvodných prác, vrátane posterov, publikovaných 

v zahraničí, publikovala spolu 92 pôvodných príspevkov v domácich časopisoch a zborníkoch 

a prehľadových prác. Kandidátka má 178 citačných ohlasov, z toho 26 ohlasov indexovaných  

SCI, 44 citátov v ostatných zahraničných časopisoch a monografiách. Odborné práce a ich 

citácie dokazujú vedeckú a odbornú vyspelosť autorky v oblasti sociálnej práce, sociálnej 

medicíny a ošetrovateľstva, a to aj s akcentom na problematiku výkonu profesie sociálny 

pracovník ako aj iných pomáhajúcich profesií.  

6. Prínos pre vedu 

Menovaná prispela ako jedna z prvých vysokoškolských učiteľov na Slovensku 

s pregraduálnym vzdelaním v odbore Sociálna práca k orientácii na problematiku empirického 

skúmania problematiky záťaže a jej dôsledkov pri výkone profesie sociálny pracovník, ako aj 

iných pomáhajúcich profesií. 

Kandidátka je vyhranenou osobnosťou vo vednom odbore Sociálna práca, kde všetky aktivity 

dokumentujú jej zameranie jednak na riziká pôsobiace pri výkone pomáhajúcej profesie, na 

charakteristiku a typológiu klientov, ako aj kvality života ľudí s chronickým ochorením 

a následným zdravotným postihnutím. Je akceptovaná ako odborníčka doma i v zahraničí. 



Pri vyhodnotení pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti ako aj ďalších uvedených 

skutočností odporúčame menovanie doc. PhDr. Anny Bérešovej, PhD. za profesorku v odbore 

Sociálna práca. 

 

E. Hodnotenie inauguračnej prednášky  

Dňa 1. októbra predniesla  uchádzačka doc. PhDr. Anna Bérešová, PhD.  inauguračnú prednášku 

za prítomnosti inauguračnej komisie, oponentov a členov Vedeckej rady VŠ ZaSP sv. Alžbety  

s názvom „Riziká a dôsledky výkonu profesie sociálny pracovník“. 

Autorka poukázala na holistický prístup k problematike realizácie sociálnej práce sociálnymi 

pracovníkmi v náročných prostrediach a s rôznou typológiou klientov. 

Prednáška dokázala nielen široký záber teoretických vedomostí autorky, jej praktickú 

zručnosť, vysoký stupeň metodologickej gramotnosti, ale i pedagogické umenie hodné 

univerzitného profesora v odbore Sociálna práca.  

Zameranie prednášky sa orientovalo aj na potreby skvalitňovania a modernizácie sociálnej 

práce, jej paradigiem, teoretickej základne a výkonu sociálnej práce v rámci princípov lege 

artis v konkrétnych politických, sociálnych, ekonomických a kultúrnych súvislostiach.  

 

F. Závery a odporúčania 

Inauguračná komisia vyhodnotila plnenie podmienok podľa § 76, ods. 5 a 7 príslušného 

zákona o vysokých školách, plnenie kritérií na získanie titulu profesor a posúdila predložené 

podklady, oponentské posudky a odborne posúdila úroveň prednesenej inauguračnej 

prednášky.   

Závery a odporúčania sú ďalej formulované v intenciách príslušných ustanovení vyhlášky 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 6/20005 Z. z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent 

a profesor v znení neskorších predpisov. 

Uchádzačka doc. PhDr. Anna Bérešová, PhD. svojou pedagogickou a vedeckovýskumnou prácou 

prispela k rozvoju odboru Sociálna  práca najmä v oblasti aplikačnej a realizačnej sféry 

v intenciách medzinárodne uznaných atribútov sociálnej práce ako vedeckej a praktickej 

disciplíny.   

Pani doc. PhDr. Anna Bérešová, PhD.  v plnom rozsahu spĺňa konrétne a merateľné kritériá 



požadované pre vymenovacie konanie za profesorku na Vysokej škole zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. 

Po celkovom zhodnotení pedagogickej činnosti a vedeckej činnosti uchádzačky Inauguračná 

komisia konštatuje, že uchádzačka splnila ustanovené predpoklady a podmienky príslušných 

právnych predpisov i Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety na udelenie 

vedecko-pedagogického titulu profesor v odbore Sociálna práca. 

Inauguračná komisia predkladá predsedovi Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžbety N. O. v Bratislave návrh s odporúčaním schváliť návrh na 

vymenovanie  za profesorku doc. PhDr. Annu Bérešovú, PhD. v odbore 3. 1. 14 Sociálna práca. 

 

predseda:     prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. ......................................................................... 

 

členovia:         prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. .................................................................. 

                         prof. Dr. Tadeusz Bąk, PhD. .............................................................................  

 prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. ........................................ 

 prof. PhDr. Ján Gabura, PhD. ............................................................................ 

 

V Bratislave, 1. októbra 2019 

 


