
SPRÁVA INAUGURAČNEJ KOMISIE  

 

CELKOVÉ ZHODNOTENIE UCHÁDZAČKY 

doc. PhDr. Margity Mesárošovej, CSc. (Katedra psychológie, Filozofická 

fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) o vedecko-pedagogický 

titul PROFESORKA 
v študijnom odbore 3.1.13. sociálna psychológia a psychológia práce 

inauguračnou komisiou  

(podľa § 4, ods. 11 Vyhlášky 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 

alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor1) 

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

Inauguračná komisia sa zišla 12. 10. 2018 v zložení: 

 

Členovia inauguračnej komisie: 

  

 prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc. (Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach) – predseda 

 prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. (Centrum spoločenských a psychologických vied, SAV, 

Bratislava) 

 prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (Psychologický ústav AV, ČR) 

 prof. PhDr. Jozef Džuka, CSc. (Filozofická fakulta PU v Prešove) 

 

Oponenti: 

 

 prof. PhDr. Karel Paulík, CSc. ( Filozofická fakulta OU v Ostrave, ČR) 

 prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc. (Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici) 

 prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc. (Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 

Bratislava) 

 

a vypracovala toto hodnotenie: 

 

 Doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc., sa narodila 9. augusta. 1956 v Košiciach. 

V r. 1975 – 1979 študovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika so sídlom 

v Prešove, kde v r. 1982 získala titul PhDr. V r. 1979 – 1980 pracovala ako psychologička v 

Detskom diagnostickom ústave v Košiciach a v r.  1980 – 1990 v Pedagogicko-psychologickej 

poradni mesta Košíc. V r. 1990 - 1997 pôsobila na Katedre psychológie na Filozofickej fakulte 

UPJŠ (od 1. 1. 1997 PU) so sídlom v Prešove. V r. 1997 bola poverená vedením tejto katedry. V r. 

1993 obhájila svoju dizertačnú prácu na FF UK na tému Longitudinálny výskum osobnostných 

dispozícií matematicky nadaných detí a bol jej udelený titul CSc. v odbore psychológia.  Od r. 

1997 do r. 2003 pôsobila na Katedre marketingu Podnikovohospodárskej fakulty EÚ v Košiciach, 

v rokoch 2000 – 2003 bola jej vedúcou. V rokoch 2001 – 2003 bola členkou Vedeckej rady 

Podnikovohospodárskej fakulty EÚ. V r. 2000 získala na Pedagogickej fakulte UK vedecko-

akademický titul docent v odbore pedagogická psychológia. V r. 2003 – 2007 pôsobila na Katedre 

spoločenských vied FVS UPJŠ v Košiciach. V rokoch 2004 - 2005 bola členkou Vedeckej rady 

FVS UPJŠ. Od r. 2007 je členkou Katedry psychológie FF UPJŠ v Košiciach.  Zároveň bola v r. 

2007 poverená vedením Katedry sociálnej práce. Od roku 2007 je členkou Akademického senátu 

FF UPJŠ. 

                                                 
1 Vyhláška 6/2005 Z. z. o postupe získavania  vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent alebo 

profesor. 



A) HODNOTENIE VÝSLEDKOV PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI 

 

Prehľad doterajších pôsobísk uchádzačky: 

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Katedra psychológie  16.1. 2007– doteraz , docentka 

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach, Katedra sociálnych vied  

15.10.2003 – 15.2.2007, 

docentka, vedúca oddelenia 

sociálnej práce 

Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Katedra marketingu   

1.9.1997– 14.10.2003, odborná 

asistentka, docentka, vedúca 

katedry  

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Katedra psychológie  12.11.1990 – 31.8. 1997, 

odborná asistentka, vedúca 

katedry  

Detský diagnostický ústav v Košiciach     1.7.1979 – 29.2.1980, psychológ 

Pedagogicko-psychologická poradňa mesta Košíc 1.3.1980 – 11.11.1990, 

psychológ, vedúca oddelenia 

profesijnej orientácie 

 

Jednotky študijného programu (prednáška, seminár, cvičenie, laboratórne práce, exkurzia, 

odborná prax a pod.), v ktorých uchádzačka pôsobila za obdobie posledných 5 rokov 

 

Predmet Prednáška  Seminár Rozsah 

Psychológia emócií a 

motivácie 

2005/2006-

2015/2016 

2005/2006-

2013/2014 

2/2 hod týždenne 

Základy pedagogickej 

psychológie  

2007/2008-

2015/2016 

2007/2008-

2014/2015 

2/2 hod týždenne 

Pedagogická psychológia 2008/2009-

2015/2016 

2008/2009-

2014/2015 

2/2 hod týždenne 

Poradenská psychológia 2014/2015-

2016/2017 

2014/2015-

2016/2017 

2/2 hod týždenne 

Psychológia trhu a 

reklamy 

2009/2010-

2016/2017 

2009/2010-

2016/2017 

2/2 hod týždenne 

Týrané deti 2006/2007-

2016/2017 

2006/2007-

2016/2017 

2/1 hod týždenne 

Psychológia tvorivosti 2010/2011 2010/2011 2/2 hod týždenne 

Poradenská psychológia  

pre deti a  mládež 

2015/2016- 

2016/2017 

2015/2016- 

2016/2017 

2/2 hod týždenne 

Educational Psychology 2015/2016-

2016/2017 

2015/2016-

2016/2017 

2/2 hod týždenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zavedenie nových jednotiek študijného programu 

 

Ako nové jednotky študijného programu boli zavedené predmety:  

 

Povinné predmety: 

Psychológia emócií a motivácie (2/2), 1. stupeň, bakalárske štúdium psychológie, zavedený v 

akademickom roku 2005/2006 

Základy pedagogickej psychológie (2/2), 1. stupeň, bakalárske štúdium psychológie zavedený v 

akademickom roku 2007/2008 

Pedagogická psychológia (2/2),  2. stupeň, magisterské štúdium psychológie, zavedený v 

akademickom roku 2008/2009 

 

Povinne voliteľné predmety: 

Týrané deti (2/1), 1. stupeň, bakalárske štúdium psychológie  

Psychológia trhu a reklamy (2/2), 2. stupeň, magisterské štúdium psychológie. zavedený v 

akademickom roku 2009/2010 

Poradenská psychológia  pre deti a mládež  (2/2), 2. stupeň, magisterské štúdium psychológie, 

zavedený v akademickom roku 2015/2016 

Psychológia tvorivosti (2/2), 2. stupeň, magisterské štúdium psychológie,  zavedený v 

akademickom roku 2010/2011 

 

Príprava nových študijných programov, ich garantovanie, príprava nových učebníc a 

učebných pomôcok 

1. Bakalársky študijný program Sociálna práca, Fakulta verejnej správy UPJŠ, 2005  - 2007: 

príprava a garancia 

2. Bakalársky študijný program Sociálna práca, Filozofická fakulta UPJŠ, príprava a garancia 

(2007) 

3. Spolugarantovanie magisterského študijného programu učiteľstvo psychológie  (v 

kombinácii). 

4. Príprava nových učebníc a učebných pomôcok: 

4.1 Marketingový výskum / Margita Mesárošová, František Mesároš. - 1. vyd. - Bratislava : 

Ekonóm, 2002. - 248 s. ISBN 8022516066 

4.2 Komunikačné a manažérske spôsobilosti pre prax / Margita Mesárošová ... [et al.]. - Košice : 

VÚSI, 2008. - 274 s. - ISBN 9788089383009 

4.3 Teória a prax marketingového výskumu / Margita Mesárošová, Peter Mesároš, František 

Mesároš. - Košice : VÚSI, 2008. - 343 s. - ISBN 9788089338023 

4.4 Manažérske kompetencie pre znalostnú spoločnosť / Margita Mesárošová. - Košice : VÚSI, 

2010. - 297 s. - ISBN 9788089338061 

4.5 Psychológia spotrebiteľa / Margita Mesárošová. In: Psychológia práce a organizácie. - 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. - ISBN 9788022330787. - S. 326-350. 

4.6 Psychológia predaja / Margita Mesárošová. - Bratislava : Ekonóm, 2000. - 134 s. - ISBN 

8022512451  

4.7 Výcvik sociálnych a manažérskych spôsobilostí / Margita Mesárošová. 1. vyd. - Košice : 

Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2006. - 200 s. - ISBN 80-7097-622-5. 

 

 

 

 

 

 



Je autorkou, resp. spoluautorom vysokoškolských učebníc a učebných textov: 

 

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách  

ACB1  Marketingový výskum / Margita Mesárošová, František Mesároš.- Bratislava, 

Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. - ISBN 8022516066     Ohlasy (4) 

 

ACB2 Komunikačné a manažérske spôsobilosti pre prax / Margita Mesárošová ... [et al.]. 

[Communication and Managerial Skills for Practice]. - Košice : VÚSI, 2008. - 274 s. - ISBN 

9788089383009  

Ohlasy (10) 

ACB3 Teória a prax marketingového výskumu / Margita Mesárošová, Peter Mesároš, František 

Mesároš. [Theory and pactice of marketing research]. - Košice : VÚSI, 2008. - 343 s. - ISBN 

9788089338023  

Ohlasy (6) 

ACB4 Manažérske kompetencie pre znalostnú spoločnosť / Margita Mesárošová. 

[Managerial competencies for knowledge society]. - Košice : VÚSI, 2010. - 297 s. - ISBN 

9788089338061  

           Ohlasy (4) 

  

ACD - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách  

ACD1 Psychológia spotrebiteľa / Margita Mesárošová [Psychology of Consumer].  

In: Psychológia práce a organizácie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. - 

ISBN 9788022330787. - S. 326-350. 

 

 

B) HODNOTENIE VEDECKOVÝSKUMNEJ A PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI 

 

 

Doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc. sa pri svojej pedagogickej činnosti opiera o výsledky svojej 

vedeckovýskumnej činnosti. Bola alebo je riešiteľkou a spoluriešiteľkou dvanástich  

vedeckovýskumných projektov VEGA a APVV, z toho v ôsmych ako hlavná riešiteľka.  

 

Doteraz publikovala 4 vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách, 1 kapitolu vo 

vedeckej monografii vydanú v domácom vydavateľstve, 4 vysokoškolské učebnice vydané v 

domácich vydavateľstvách, 3 vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch, 3 vedecké 

práce v domácich karentovaných časopisoch, 12 vedeckých prác v ostatných zahraničných 

časopisoch, 17 vedeckých prác v ostatných domácich časopisoch, 1 publikovaný pozvaný 

príspevok na zahraničnej konferencii, 2 publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách, 11 vedeckých prác v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách, 2 vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách, 2 vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách, 17 publikovaných príspevkov na zahraničných vedeckých konferenciách, 26 

publikovaných príspevkov na domácich vedeckých konferenciách, 6 odborných prác v ostatných 

domácich časopisoch, 6 recenzií v časopisoch a zborníkoch, bola zostavovateľkou 3 prác knižného 

charakteru. 

 

V r. 2003 – 2016 bola vedúcou redaktorkou časopisu Ekonomika a manažment podniku. V r. 1994 

– 1996 bola vedúcou redaktorkou časopisu Školský psychológ. Pod jej vedením získali titul PhD. 

štyria doktorandi, ďalších dvoch aktuálne vedie. Aktuálne je členkou odborovej komisie pre 



doktorandské štúdium odboru 3.1.13 sociálna psychológia a psychológia práce na Filozofickej 

fakulte UPJŠ v Košiciach. 

 

Výber najdôležitejších prác:   

 

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  

AAB1 Nadané deti. Poznávanie a rozvíjanie ich osobnosti / Margita Mesárošová.[Gifted 

children. Identification and fostering their personality]. - Prešov : MANACON, 

1998. - 183 s. - ISBN 8085668645  

Ohlasy (30) 

AAB2 Účinnosť marketingovej komunikácie / Margita Mesárošová, Peter Mesároš. 

[The efficiency of marketing communications]. - 1. vyd. - Bratislava : Ekonóm, 2003. - 

100 s. - ISBN 80-225-1795-X. 

Ohlasy (2) 

AAB3 Psychologické determinanty zvládania onkologických ochorení : výskum 

psychosociálnych aspektov rakoviny prsníkov / Margita Mesárošová ... [et al.]. 

[Psychological determinants of coping with oncologic diseases]. - Košice : VÚSI, spol. s 

r.o., 2007. - 182 s. - ISBN 978-80-89338-00-9. 

 Ohlasy (3) 

AAB4 Identifikácia kľúčových kompetencií študentov vysokých škôl pre potreby rozvoja 

vedomostnej spoločnosti na Slovensku / Margita Mesárošová, Peter Mesároš, František 

Mesároš. 

[Identification of key competencies of university students for the for the needs of 

knowledge society development in Slovakia]. - 1. vyd. - Košice : Výskumný ústav 

stavebnej informatiky, 2010. - 162 s. ISBN 9788089338085  

Ohlasy (1) 

ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách  

ABD1 Starostlivosť o sebarozvoj a starostlivosť o seba / Margita Mesárošová ; recenzenti Beáta 

Balogová, Denisa Fedáková. - In: Psychologické kontexty starostlivosti o seba. - Košice : 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. - ISBN 9788081521966. - S. 62-96 

[2,06 AH]. 

Ohlasy (4) 

 

ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch  

ADC1 Rozvíjanie empatie u pubescentov / Margita Mesárošová, Andrea Dančišinová. 

[Development of empathy in pubescents].  

In: Československá psychologie. - ISSN 0009-062X. - Roč. 43, č. 3 (1999), s. 253-266. 

 Ohlasy (4) 

ADC2 Kľúčové kompetencie vysokoškolských študentov: učebná kompetencia a jej vzťah k 

verbálnej a matematickej kompetencii / Margita Mesárošová, František Mesároš, Peter 

Mesároš. [Key competencies of university students: Learning competence and its 

relationship to verbal and mathematical competence].  In: Československá psychologie. - 

ISSN 0009-062X. - Roč. LVI, č. 2 (2012), s. 106-118. 

Ohlasy (2) 

ADC3 Anger, coping, and quality of life in female cancer patients / Karolína Barinková, Margita 

Mesárošová. In: Social Behavior and Personality. - ISSN 0301-2212. - Vol. 41, no. 1 

(2013), s. 135-142. 



Ohlasy (12) 

 

ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch  

ADD1 Effectiveness of language developmental programs for Romany children / Margita 

Mesárošová. [Efektívnosť rečových rozvíjajúcich programov pre rómske deti]. In: Studia 

Psychologica. - ISSN 0039-3320. - Vol. 39, no. 1 (1997), s. 83-86. 

ADD2 Social skills - The meaning and possibilities of their development in neglected children / 

Margita Mesárošová. 

[Sociálne spôsobilosti - význam a možnosti ich rozvoja u zanedbávaných detí]. - Č. 

projektu: VEGA 1/4444/97.  

In: Studia Psychologica. - ISSN 0039-3320. - Roč. 42, č. 3 (2000), s. 225-229. 

 Ohlasy (1) 

ADD3 Psychological responses to cancer among female patients with malignant and benign breast 

disease / Margita Mesárošová, Alexander Ostró. 

[Psychologické odpovede na rakovinu u žien s malígnym a benígnym ochorením 

prsníkov]. In: Studia Psychologica. - ISSN 0039-3320. - Roč. 47, č. 2 (2005), s. 91-102. 

 Ohlasy (3) 

 

Publikácie registrované vo WOS 

AFC9 Learning to learn competency and its relationship to cognitive competencies of 

university students / Margita Mesárošová, Peter Mesároš. [Kompetencia naučiť sa 

učiť a jej vzťah ku kognitívnym kompetenciám študentov univerzity]. - on-line.  

Publikácia je registrovaná v databáze Web of Science. In: Procedia - Social and 

Behavioral Sciences [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-0428. - Vol. 46 (2012), s. 

4273-4278.  

 Ohlasy (6) 

AFC13 Research-based education of key competencies of Technical university students / 

Peter Mesároš, Tomáš Mandičák, Margita Mesárošová. 

[Na výskumných dôkazoch založené vzdelávanie kľúčových kompetencií študentov 

Technickej univerzity]. - recenzované. - Publikácia je registrovaná v databáze Web of 

Science.  

In: SGEM 2014 : GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote 

Sensing : 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences : 17 - 26, 

June, 2014, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2014. - ISBN 

9786197105193. - S. 679-686. 

Ohlasy (3) 

 

 

 

Riešenie projektov výskumu a vývoja: 

 

Výskumné projekty medzinárodné 

1. Projekt 222 Implementácia marketingových teórií a prístupov v podnikovej praxi 

Slovenskej republiky a Českej republiky. Projekt 222 v rámci Dohody medzi vládou Českej 

republiky a Slovenskej republiky o vedeckotechnickej spolupráci (2000-2001), zástupca vedúceho 

projektu. 

 

 



Výskumné projekty domácich grantových agentúr 

Projekty APVV Slovenskej republiky 

1. APVV-0921-14 Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami 

pomáhajúcich profesií (2015-2019), vedúca projektu  

2. APVV-0073-06 Dynamické testovanie latentných učebných kapacít detí zo sociálme 

znevýhodneného prostredia, vedúca projektu doc. Iveta Kovalčíková, PhD., spoločný projekt s 

Prešovskou univerzitou, 2007-2009, členka riešiteľského tímu 

3. Projekt: SK-11706 Ľudský faktor a komunikácia v organizáciách verejnej správy v 

Slovenskej republike a Českej republike, zodpovedný riešiteľ;  v spolupráci s Ekonomicko-správní 

fakulta Masarykovy univerzity v Brne (vedúca projektu,  za českú stranu vedúca projektu Ružena 

Lukášová, bilaterálny projekt s Českou republikou, cez agentúru APVV (2005-2007) 

 

Projekty VEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie 

vied 

1. VEGA č.  1/4444/97  Rozvoj  sociálno - psychologických  spôsobilostí a výkonovej 

motivácie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.,1997-1999. - vedúca projektu 

2. VEGA č - Zaškoľovanie cigánskych detí a možnosti jeho  optimalizácie      /vedúci riešiteľ 

J. Ferjenčík/. 1993-1996, riešiteľka grantovej úlohy. 

3. VEGA č 1/8276/01 Implementácia marketingových teórií v hospodárskej praxi. (2001-

2003), vedúca projektu. 

4. VEGA č. 1/1398/04 Ľudský faktor a komunikácia v organizáciách verejnej správy, (zodp. 

riešiteľ doc. J. Ferjenčík), 2004-2006, zástupca vedúceho riešiteľa)  

5. VEGA č. 1/2540/05 Psychologické determinanty zvládania onkologického ochorenia žien a 

správania orientovaného na vyhľadávanie pomoci, 2005-2007, vedúca projektu 

6. VEGA č. 1/0310/10 Sociálnopsychologické determinanty zdravého psychosociálneho 

vývinu a realizácie vývinového potenciálunadaných a znevýhodnených detí a adolescentov, 2010-

2012,  vedúca projektu 

7. VEGA č. 1/0849/14 Kognitívne, metakognitívne kompetencie,  sebaregulácia a 

sebaúčinnosť  študentov vo vzťahu k motivácii a výkonu, 2014-2016, vedúca projektu 

8. VEGA MŠ SR 1/0193/08 Mikroedukatívne analýzy v kompetenčnom vzdelávaní 

pedagógov prírodovedných predmetov 2008-2010, (zástupca vedúceho riešiteľa) 

 

Iné domáce projekty 

1. Projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia vedy a 

techniky: Identifikácia kľúčových kompetencií študentov vysokých škôl pre potreby vedomostnej 

spoločnosti na Slovensku – projekt základného výskumu CD-2009-36907/39461-1:11, 2009-2012, 

v rámci schémy Žiadosť o stimuly pre výskum a vývoj, vedúca projektu 

 

Výskumný inštitucionálny projekt (fakultný, univerzitný, ústavný, iný) 

1. Implementácia marketingových teórií a prístupov v podnikovej praxi. Interný grant 

Ekonomická univerzita v Bratislave, 2000-2001. (Zodpovedný riešiteľ doc. F. Gurský, (Zástupca 

vedúceho projektu). 

V zhrnutí vedeckovýskumných a vzdelávacích aktivít (pozri nasledujúcu tabuľku plnenia 

minimálnych kritérií na získanie titulu profesor v odbore 3.1.13. sociálna psychológia 

a psychológia práce) možno konštatovať, že uchádzačka doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc., 

spĺňa scientometrické kritéria na udelenie titulu profesor v študijnom odbore 3.1.13. sociálna 

psychológia a psychológia práce, pričom v základných žánroch (monografie, pôvodné vedecké 

práce) ich prekračuje.  

 

 



C) HODNOTENIE ODBORNEJ ČINNOSTI 

 

 

Inaugurantka doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc., sa vo svojej inauguračnej prednáške 

Starostlivosť o seba v kontexte sebarozvoja a sebaregulácie ako psychologický fenomén v úvode 

zamerala na teoretické východiská ukotvenia pojmu starostlivosť o seba v interdisciplinárnom 

kontexte. V jeho intenciách rozšírila odborný pohľad na psychologickú podstatu starostlivosti o 

seba, jej antecedenty a dôsledky. V ďalšej časti sa venovala výsledkom vlastného vedeckého 

bádania v rámci projektov riešiteľského tímu, ktorý sa na Katedre psychológie FF UPJŠ venuje 

danej problematike. V prednáške sa orientovala na vytvorenie a verifikáciu prediktívnych modelov 

starostlivosti o seba, ich prediktívnej sile pri predpovedaní dôsledkov vykonávania pomáhajúcich 

profesií (pozitívnych aj negatívnych). Pozornosť venovala aj metodologickým otázkam 

konštruovania a overovania intervenčných programov na zvyšovanie úrovne starostlivosti o seba a 

dosahovanie subjektívnej pohody a zároveň prekonávania negatívnych dôsledkov vykonávania 

pomáhajúcich profesií. V závere prezentovala syntézu poznatkov, ktoré sú rozšírením doterajšej 

poznatkovej základne v tejto oblasti. 

Inaugurantka v prednáške, ktorú považujeme za štylisticky, obsahovo a kompozične vyváženú, 

preukázala vysokú odbornú erudíciu spojenú s presvedčivým podaním, čím potvrdila svoje 

kompetencie aj ako vysokoškolská pedagogička. 

 

Inauguračnú prednášku doc. PhDr. Margity Mesárošovej, CSc., hodnotíme ako tvorivý prínos 

inaugurantky do prelínajúcich sa oblastí sociálnej psychológie a psychológie práce, najmä v oblasti 

stresu v práci a jeho prevencii. Prednáška jednoznačne naplnila kritériá inauguračnej prednášky, 

preto odporúčame schváliť návrh na vymenovanie uvedeného uchádzačky za profesorku 

v študijnom odbore  3.1.13. sociálna psychológia a psychológia práce. 

 

 

 

 

D) NÁVRH UDELIŤ UCHÁDZAČKE TITUL PROFESORKA V ODBORE 3.1.13. SOCIÁLNA 

PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE 

 

 

 Inauguračná komisia pracovala podľa postupu ustanoveného zákonom č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 6/2005 o postupe získavania vedecko-pedagogických 

titulov docent a profesor. 

 Inauguračná komisia na základe posúdenia všetkých predložených dokladov a dokumentov, 

plnenia scientometrických kritérií a ostatných kritérií Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 

týkajúcich sa vedeckej, pedagogickej a organizátorskej činnosti uchádzačky, posudkov oponentov 

a prednesenej inauguračnej prednášky konštatuje, že uchádzačka doc. PhDr. Margita 

Mesárošová, CSc., spĺňa všetky podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a zároveň aj vnútornými predpismi Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na 

udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor v odbore 3.1.13. sociálna psychológia 

a psychológia práce. 

Na základe uvedeného inauguračná komisia predkladá návrh predsedníčke 

Vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v  Košiciach schváliť 

návrh na udelenie titulu profesorka doc. PhDr. Margite Mesárošovej, CSc., v študijnom 

odbore 3.1.13. sociálna psychológia a psychológia práce. 

 



Košice 12. 10. 2018 

 

 

 

Členovia inauguračnej komisie:  

prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc.  – predseda  ................................................ 

prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.    ............................................... 

prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.    ................................................. 

prof. PhDr. Jozef Džuka, CSc.    ................................................ 


