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Oponentský posudok na celkové zhodnotenie vedeckej, pedagogickej a publikačnej 

činnosti v súvislosti s inauguračným konaním doc. PhDr. Andrey Gállovej, PhD. 

v odbore Sociálna práca na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

v Bratislave 

 

Oponentka: prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Na základe vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických 

titulov a Zásad habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za 

profesora na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a na 

základe listu predsedu Vedeckej rady VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

v Bratislave,  Dr.h.c. prof. MUDr. Juraja Bencu, PhD. zo dňa 14.2.2022 som prevzala rolu 

oponentky inauguračného materiálu pri vymenúvacom konaní doc. PhDr. Andrey Gállovej, 

PhD. v odbore Sociálna práca. 

Kvalifikačné predpoklady a pedagogická činnosť  

(1) Uchádzačka získala základné vysokoškolské vzdelanie v odbore Sociálna práca v roku 

2001 na FSVaZ UKF v Nitre.  

(2) Uchádzačka získala titul PhD. v roku 2016 v odbore Sociálna práca na Vysokej škole 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a titul docent v roku 2019  

na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v odbore 

Sociálna práca.  

(3) Pedagogickú činnosť vykonáva od októbra 2012 do súčasnosti, t.j. 9 rokov a od roku 

2019/2020 až doteraz je vedúcou katedry Ústavu bl. A. Kolesárovej v Rimavskej 

Sobote.  

(4) Uchádzačka viedla 37 diplomových prác, viedla resp. vedie 4 doktorandov, z ktorých 

dvaja v roku 2021 úspešne doktorandské štúdium v odbore sociálna práca ukončili. 

(5) Žiaľ, nikde v zaslaných podkladoch v spise nenachádzam zmienku o absolvovaní 

prednáškových pobytov v zahraničí, okrem niekoľkých uvedených prednášok na 

konferenciách.  

(6) Uchádzačka v podkladoch uvádza predmety, ktoré vyučuje: Mediácia v sociálnej 

práci, Sociálna práca so seniormi, Sociálne služby, Teória organizácie a riadenia 

tímov, Metódy sociálnej práce s jednotlivcom, Sociálna práca s marginalizovanými 

rómskymi komunitami, Teória a základy sociálnej práce, Krízová intervencia, Úvod 



          
      FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE 
 

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied  
Kraskova 1, 949 74 Nitra 

Tel. (+421) 037/6408 768 
http://www.kspsv.fsvaz.ukf.sk 

 

 
 
 

 
 

 

 

Kraskova 1, 949 74, Nitra  
 

                                                         Tel. (+421) 037/640 768 

 
         http://www.kspsv.fsvaz.ukf.sk 

 

a dejiny SP, Sociálna práca s osobami s ťažkým zdravotným postihnutím, Sociálna 

práca s nezamestnanými.     

Hodnotenie: Konštatujem, že uchádzačka splnila všetky body v kritériách kvalifikačné 

predpoklady a pedagogická činnosť, ktoré sú nevyhnutné k udeleniu titulu prof.  

Publikačná činnosť  

(1) Inaugurantka v spise uvádza, že je autorkou a spoluautorkou 104 publikačných 

výstupov, z toho 10-krát ako prvá autorka. Jej tvorba obsahuje 4 vedecké monografie 

vydané v domácich vydavateľstvách so zameraním na sociálne služby a rómske 

etnikum a 2 vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách, v ktorých 

sa venuje problematike supervízie a syndrómu vyhorenia u sociálnych pracovníkov.  

(2) Uchádzačka je spoluatorkou 13. vedeckých prác v zahraničnom časopise 

registrovanom v databázach WOS alebo Scopus (Clinical Social Work and Health 

Intervention) a 4. vedeckých prác v domácom časopise registrovanom v databázach 

WOS alebo Scopus (Lekársky obzor). Pri hodnotení inauguračného materiálu som sa 

sústredila na kvalitu publikovania, resp. zameranie na odbor sociálna práca a výber 

odborných časopisov, v ktorých autorka publikovala. Žiaľ, z celkového počtu týchto 

17. vedeckých prác v databázach, len cca 3 spadajú do odboru sociálna práca. Ostatné 

sú zamerané čisto na medicínu a verejné zdravotníctvo. Len v jednom prípade je 

autorka jedinou autorkou, a to vo vedeckej práci s názvom Social services in the 

Slovak republic and their significance for the Roma people.  Clinical social work and 

health intervention Vol. 9 Issue : 2 Published 2018. ISSN 2222-386X/Print p. 20 – 23. 

Uchádzačka nemá ani jeden výstup v ďalších časopisoch, ktoré sa pre odbor Sociálna 

práca považujú za nosné, napr. Sociální práce/Sociálna práca, Fórum sociální práce, 

Kontakt, Sociológia, Sociologický časopis, Československá psychológia, Pedagogika, 

Revue sociálnych služieb. Uvedenú skutočnosť považujem za slabinu publikačnej 

činnosti doc. PhDr. Andrey Gállovej, PhD., nakoľko v každej vednej disciplíne sa 

považuje príslušnosť k odboru a kvalita časopisov za kľúčovú pri posudzovaní 

hodnoty publikačnej činnosti uchádzačov o titul profesor.  

(3) Uchádzačka je autorkou 2 vedeckých prác v ostatných zahraničných časopisoch  a 5. 

vedeckých prác v domácich nekarentovaných časopisoch. Takisto uvádza 7 

publikovaných pozvaných príspevkov na zahraničných vedeckých konferenciách a 25  

príspevkov na domácich vedeckých konferenciách, ďalších 6 publikovaných 

príspevkov na zahraničných vedeckých konferenciách  a 16 publikovaných príspevkov 

na domácich vedeckých konferenciách so zameraním na sociálne služby, spoločenské 

postavenie Rómov, nezamestnanosť, seniorov, ekonomiku a manažment sociálnych 

služieb. 
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 Hodnotenie: Konštatujem, že uchádzačka spĺňa kritériá v publikačnej oblasti iba 

čiastočne. Reálne nespĺňa požiadavku VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 

ktorá je kladená na získanie titulu prof., keďže v kritériách je uvedené, že inaugurant 

musí mať 10 výstupov v časopisoch indexovaných vo Web of Science, Scopus, ERIH 

plus;  z toho minimálne v 2 prácach z nich musí byť prvý autor. Uchádzačka je IBA 

v jednom prípade prvou autorkou. Čo sa týka zamerania, LEN cca 3 výstupy 

inaugurantky publikované v časopisoch indexovaných vo WOS alebo Scopus, spadajú  

do odboru sociálna práca! 

Ohlasy na publikačnú činnosť  

(1) Uchádzačka má 126 citácií v zahraničných aj domácich publikáciách, z toho uvádza 

16 citácií v registrovaných citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 

a 9 citácií v domácich publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of 

Science a v databáze SCOPUS.  

(2) Žiaľ, znova musím konštatovať, že ani jeden ohlas v databázach WOS a Scopus 

nesúvisí s publikačným výstupom uchádzačky zameraným na sociálnu prácu, takže 

logicky ani ohlasy nie sú v požadovanom odbore. Oblasť ohlasov, ktorá bezprostredne 

súvisí s publikačnou činnosťou autorky je možné z podstatnej časti nazvať 

ošetrovateľskou, resp. oblasťou verejného zdravotníctva a nie oblasťou sociálnej 

práce. V domácich ohlasoch sa stále opakuje 5 mien: Szolnoky, Š., Berka, R., 

Vnučáková, M., Berki, J. a Žuffa, J. Nezachytila som ani jedno meno odborníkov, 

garantov, profesorov, ktorí preukázateľne publikujú v odbore sociálna práca 

a uchádzačku by citovali. 

Hodnotenie: Konštatujem, že uchádzačka spĺňa požiadavky, ktoré sú kladené na 

získanie titulu prof. iba kvantitatívne, žiaľ, kvalitatívne vôbec. 

Vedecká škola  

(1) Vedecká škola je reprezentovaná ukončením aspoň jedného doktoranda v odbore 

sociálna práca a jedného po dizertačnej skúške. Uchádzačka viedla 2 doktorandov, 

ktorí v roku 2021 úspešne doktorandské štúdium v odbore sociálna práca ukončili. 

Momentálne vedie 2 doktorandov. 

(2) Pri kontrole inauguračného spisu som nenašla zmienku o tom, či menovaná 

uchádzačka o titul profesor je garantom študijného programu v bakalárskom, 

magisterskom či inom type štúdia v odbore Sociálna práca. Predpokladám, že áno, ale 

prosím, aby to bolo explicitne dokladované, že to tak je a upresnené, na akom stupni 
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štúdia je garantom a spolugarantom. Je to jedna z podmienok, ktoré musí inaugurantka 

splniť, aj keď to Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

v podmienkach neuvádza. 

Vedeckovýskumná činnosť  

(1) Uchádzačka uvádza vo svojom inauguračných podkladoch, že bola riešiteľkou v 3 

projektoch, z toho v jednom projekte VEGA ako spoluriešiteľka. Ďalší projekt, ktorý 

uvádza, je zahraničný z Ugandy s názvom Sociálne determinanty zdravia medzi 

zanedbávanými a zraniteľnými deťmi a dospievajúcimi s HIV. Tretí projekt pochádza 

z dotácie Úradu vlády SR s názvom Projekt zriadenia Integračného centra sociálnej 

pomoci v Banskobystrickom kraji.  

(2) Z podkladov nie je jasné, v akej pozícii uchádzačka v daných projektoch figuruje 

(ako zodpovedný riešiteľ alebo spoluriešiteľ)? Je pravdou, že podmienkou, ktorú si 

Vedecká rada VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave sama 

v odbore sociálnej práce určila, a to účasť na riešení grantovej vedeckovýskumnej 

úlohy, je splnená, faktom zostáva, že súčasné požiadavky rozvoja sociálnej práce ako 

samostatnej vedy si vyžadujú, aby uchádzačka o titul profesor bola zodpovednou 

riešiteľkou aspoň jedného projektu vedeckej agentúry VEGA, KEGA alebo APVV, 

kde by preukázala svoje schopnosti viesť vedeckovýskumný kolektív a získala 

výstupy súvisiace s rozvojom sociálnej práce ako vedy.  

Hodnotenie: Konštatujem, že uchádzačka spĺňa požiadavky, ktoré sú kladené na 

získanie titulu profesor kvantitatívne, no v kvalitatívnom hodnotení to nie je možné 

konštatovať. 

 

Celkové hodnotenie: Na základe posúdenia inauguračného materiálu konštatujem, že 

inaugurantka spĺňa požadované kritériá Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave v odbore Sociálna práca kvantitatívne, avšak aj to nie v rámci 

požadovaného počtu prvého autorstva vo vedeckých článkoch v databázach WOS alebo 

Scopus. Vážne rezervy vidím v kvalitatívnom ukazovateli, ktorý znižuje dosahovanú úroveň v 

kvantitatívnom rozmere vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti vrátane ohlasov. 

Nechávam na zvážení členov Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave na základe výsledkov inauguračného konania doc. PhDr. Andrey 

Gállovej, PhD. udeliť/neudeliť titul profesor v odbore Sociálna práca.  

 

V Nitre, dňa 21.3.2022                          prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.  

vedúca Katedry sociálnej práce  

a sociálnych vied UKF v Nitre 


