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

NÁVRH INAUGURAČNEJ KOMISIE NA VYMENOVANIE  

doc. PhDr. Andrey Gállovej, PhD. 

za profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Sociálna práca  

 

A. Základné údaje o uchádzačke:  

Meno, tituly:  

Andrea Gállová, doc., PhDr., PhD. 

Dátum a miesto narodenia:  

16. september 1977, Rimavská Sobota 

Pracovisko: 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (ďalej len 

„VŠZaSP)  

 

Akademické a vedecké hodnosti: 

2018/2019 - Habilitačné konanie, VŠZaSP, odbor sociálna práca  

2015/2016 -  PhD., VŠ ZaSP, odbor sociálna práca    

2001/2002 - UKF, FSVaZ v Nitre,  rigorózna skúška, odbor sociálna práca   

1995/2001 - UKF, FSVaZ v Nitre, odbor  sociálna práca, denné štúdium    

 

Priebeh kvalifikačných zaradení v zamestnaní: 

 2012 - doposiaľ,  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave  

 2020 - 2021 riaditeľka, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota  

 2014 - doposiaľ, Asociácia pre sociálny rozývoj a podporu občanov Slovenskej republiky, 

štatutárny zástupca, sociálny pracovník  

 2014 - 2015 Národný ústav celoživotného vzdelávania,  Bratislava, tútorka poradenského 

centra a kariérna poradkyňa  

 2012 - 2014 Občianske združenie Piano, sociálny pracovník  

 2012 - 2013 hovorkyňa, Agrárna strana vidieka  

 2006 - 2012 riaditeľka, Domov dôchodcov a Domov sociálnej starostlivosti, Tornaľa   



 2005 - 2006 Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, odborný referent, Banská 

Bystrica      

 2004 - 2005 OZ Piano, štatutárny zástupca, sociálny pracovník 

 2001 - 2004 Okresný úrad, Rimavská Sobota, vedúca oddelenia posudkových činností 

 

B. Inauguračná prednáška: 

Téma inauguračnej prednášky: 

Sociálny a duchovný rozmer života seniorov v zariadení pre seniorov   

Dátum a miesto jej zverejnenia: 

15. marec 2022, denník SME  

Dátum a miesto jej konania:  

30. marec 2022, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave,  

Bratislava - Polianky 

 

C. Zloženie inauguračnej komisie a oponenti: 

     

     Predseda komisie:   

Dr. h. c. prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. (Vysoká škola zdravotníctvaa sociálnej práce 

sv. Alžbety v Bratislave) 

 

Členovia komisie:   

prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD. (Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava) 

prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. (Prešovská univerzita  v Prešove) 

prof. Dr. Tadeusz Bąk, PhD. (Vysoká škola technicko-ekonomická Ks.B. Markiewicza v 

Jaroslawiu, Poľsko. Vzhľadom na zdravotný stav sa zúčastnil online) 

Oponenti:          

prof. dr. Paweł Czarnecki, PhD. (VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave) 

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

prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, PhD.  (Masarykova univerzita v Brne, Ćeská republika) 

                        

 

-                                                           



D. Stanovisko inauguračnej komisie  

Inauguračná komisia pri formulácii záverov vychádzala predovšetkým z ustanovení: 

-zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, 

-zákona č. 269/2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania v znení 

neskorších predpisov, 

-vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. 

z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov 

docent a profesor, 

-Štandardov pre habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov Slovenskej 

akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, 

-smernice rektora VŠZaSP o habilitačom konaní a inauguračnom konaní v podmienkach 

VŠZaSP atď.  

Inauguračná komisia na svojom zasadnutí dňa 30. marca 2022 preskúmala inauguračný spis 

doc. PhDr. Andrey Gállovej, PhD., zároveň hodnotila úroveň a kvalitu prednesenej 

inauguračnej prednášky na tému Sociálny a duchovný rozmer života seniorov v zariadení pre 

seniorov. 

Komisia konštatovala, že uchádzačka po komplexnom posúdení inauguračného spisu 

a inauguračnej prednášky spĺňa kritériá požadované pre inauguráciu v podmienkach Vysokej 

škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.  

 

1. Pedagogická činnosť 

Pedagogická činnosť doc. PhDr. Andrey Gállovej, PhD. spĺňa  požadované kritériá.  

V pedagogickej sfére pôsobí od roku 2011, najmä ako vysokoškolská učiteľka na VŠZ a SP 

a na jej pracoviskách v Banskej Bystrici, v Partizánskom a v Rimavskej Sobote. 

Založila a vedie pracovisko VŠZaSP v Rimavskej Sobote, pôsobí ako vedúca a oponentka 

záverečných prác vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania, organizuje rigorózne 

konanie a je aktívnou členkou Komisie pre obhjajoby doktorandských dizertačných  prác na 

VŠZaSP v Bratislave.  

Jej odborné zameranie sa orientuje najmä na predmety: Krízová intervencia, Mediácia 

v sociálnej práci, Metódy sociálnej práce s jednotlivcom, Sociálna práca so seniormi, Sociálne 

služby, Sociálna práca s marginalizovanými rómskymi komunitami, Sociálna práca s osobami 



s ťažkým zdravotným postihnutím, Teória organizácie a riadenie tímov a Teória sociálnej  

práce.  

Podľa úrovne poznania členov Komisie v pedagogickej činnosti uplatňuje praktické 

skúsenosti a poznatky z viacročnej praxe v inštitúciách sociálnej práce, vrátane manažérskych 

skúseností a pedagogická činnosť uchádzačky zodpovedá pedagogickej pozícii profesorky.   

 

2. Vedecká škola 

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

doktorandov s ukončeným štúdiom (PhDr. Bc. Marcel Tóth, PhD. a Ing. Jaroslava Jurčová, 

PhD.). V súčasnosti vedie doktorandské štúdium dvoch študentov doktorandského štúdia, a to 

PhD. Romana Lebedu a JUDr. Ley Gubovej, MPH.  

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

vedúcou/oponentkou  bakalárskych záverečných prác a záverečných diplomových prác. 

Pravidelne je menovaná za členku dizertačných a habilitačných komisií.  Uchádzačka 

postupne vytvára vlastnú vedeckú školu so široko spektrálnym zameraním najmä na sociálne 

služby. 

 

3. Vedecký výskum 

Uchádzačka participovala na riešení medzinárodného projektu a domácich vedeckých  

projektov. 

Domáci vedecký projekt sa uskutočnil v rámci VEGA MŠVVaŠ SR s názvom 

„Posudzovanie vplyvu supervízie ako preventívneho faktora syndrómu vyhorenia u 

odborných zamestnancov subjektov sociálnych služieb“. Časový harmonogram 

realizácie bol v období 01.01.2016 do 31.05.2018.  

V podmienkach samosprávneho kraja v Banskej Bystrici prispela k zriadeniu 

Integračného centra sociálnej pomoci v tomto územnom celku.  

Medzinárodný vedecký projekt sa uskutočnil v podmienkach Health initiatives association, 

Lugazi v štáte Uganda pod názvom „Social determinants of Health  among Neglected  and 

Vulnerable Childen and Adolescents living with HIV (Sociálne determinanty zdravia medzi 

zanedbávanými a zraniteľnými deťmi a dospievajúcimi s HIV)“ s dobou riešenia v rokoch 

2014 – 2016. 



4. Prednášková činnosť 

Odbornú úroveň uchádzačky dokumentuje aktívna účasť na 300 prednášok, z toho bolo 112 

prednášok v zahraničí. Má dobré organizačné schopnosti v prístupe k odborným podujatiam 

v inauguračnom študijnom odbore sociálna prác, Má za sebou organizáciu  významných 

medzinárodných odborných podujatí  aj domácich konferencií, seminárov, kolégií.  

Uchádzačka bola sedem krát pozvaná na významné zahraničné podujatia  a dvadsaťpäť krát 

na domáce podujatia, aktívne participovala na štyroch domácich a piatich zahraničných 

konferenciách, deväť krát spoluorganizovala významné odborné podujatia. 

 

5. Publikačná aktivita 

Uchádzačka spĺňa požadované kritériá na publikačnú činnosť.  

Je autorkou štyroch zahraničných a dvoch domácich vedeckých monografii  a dvoch 

vysokoškolských učebných textov (skrípt). Oblasť pôvodných vedeckých prác doma aj 

v zahraničí má zdokumentovanú nad požadovaný počet. Je autorom tridsiatich dvoch 

pôvodných prác a posterov publikovaných v zahraničí, päťdesiatich pôvodných príspevkov 

v domácich časopisoch a zborníkoch a prehľadových prác.  

V databázach WOS alebo Scopus (Clinical Social Work and Health Intervention) sa nachádza 

jej 13 vedeckých prác v zahraničniom časopise,  

Uchádzačka má  126 citačných ohlasov, z toho 24 je v zahraničných časopisoch. Práce a ich 

citácie dokazujú vedeckú a odbornú úroveň uchádzačky v oblasti sociálnej práce, s akcentom 

na problémy seniorov, osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a nezamestnaných.  

 

6. Prínos pre rozvoj odboru Sociálna práca 

Uchádzačka je angažovaná v inauguračnom študijnom odbore a vo vednom odbore Sociálna 

práca, jej aktivity dokumentujú zameranie na sociálne problémy osobitných a špecifických 

skupín klientov a ostatných adresátov sociálnej pomoci. Je interdisciplinárne zameraná na 

problematiku najmä sociálnych služieb a sekundárne na multikultúrnu, osobitne špeciálne 

pedagogickú a gerontologickú problematiku aj s aspektu aplikácie a realizácie zjavných 

praktických skúseností a poznatkov.  

 

 



E. Hodnotenie inauguračnej prednášky  

Dňa 30. marca 2022 predniesla uchádzačka inauguračnú prednášku za prítomnosti členov 

Inauguračnej komisie, oponentov a členov Vedeckej rady VŠ ZaSP sv. Alžbety s názvom  

„Sociálny a duchovný rozmer života seniorov v zariadení pre seniorov“.  

Prednáška dokázala schopnosť využitia metód systematického, komplexného a koncepčného 

myslenia, prezentáciu odborných vedomostí a praktických skúseností autorky, ale 

i pedagogické a prednášateľské schopnosti v inauguračnom študijnom odbore sociálnej práce. 

Rozmer prednášky vychádzal z duality sociálnej dimenzie života seniorov v zariadení pre túto 

sociálnu skupinu s demografickým progresom, ktorá je v spojení s ich duchovným životom. 

Je to príspevok k rozšíreniu odborného vedomia teórie a praxe sociálnej práce o novú  

spirituálnu paradigmu sociálnej práce v prirodzenom vývoji doterajších tzv. malých 

paradigiem. 

 

F. Záver 

Doc. PhDr. Andrea Gállová, PhD. svojou pedagogickou činnosťou a vedeckovýskumnou 

prácou prispela k rozvoju vedy a praxe sociálna  práca,  

Menovaná spĺňa kritériá požadované pre vymenúvacie konanie za profesora na Vysokej škole 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.  

 

 

Na základe uvedených skutočností Inauguračná komisia odporúča  Vedeckej rade VŠZSP sv. 

Alžbety schváliť návrh na vymenovanie za profesorku  doc. PhDr. Andreu Gállovú, 

PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Sociálna práca. 

 

V Bratislave dňa 30. marca 2022 

 

predseda:     prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD., v.r.   

 

členovia:        prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD., v.r.  

                   prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD., v.r.  

                   prof. Dr. Tadeusz Bąk, PhD., v.r. 


