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ŢIVOTOPIS 
 

Meno a priezvisko, rodné 

priezvisko, titul: 

 

 Marian Groma, PhDr., CSc. 

Dátum a miesto narodenia 1958  Bratislava 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast : 

1981 – Filozofická fakulta UK Bratislava – odb. Psychológia  

1982 - Filozofická fakulta UK Bratislava  -  rigorózne 

pokračovanie (PhDr.), odb. Psychológia  

1995 – UK v Bratislave, Pedagogická fakulta – CSc.. – odb. 

Pedagogika -Špeciálna pedagogika 

Ďalšie vzdelávanie -  

Priebeh zamestnaní Základná škola internátna pre nepočujúcich – Bratislava  

1981 – 1982 - vychovávateľ  

 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie  

1982 – 1987  - výskumný pracovník  

TESLA, š.p. – 1987, Odbor sociálnej starostlivosti 

1987 – 1990,  psychológ  

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

1990– 1993  - výskumný pracovník  

UK v Bratislave,  Pedagogická fakulta, odborný asistent,  od r. 

1993 -  doteraz    

 

                  

 

  

Priebeh pedagogickej činnosti Katedra pedagogiky sluchovo postihnutých PdFUK v Bratislave   

( 1993 – 2005) 

Predmety:  

Psychológia sluchovo postihnutých 

Základy psycholingvistiky 

Rehabilitácia sluchovo postihnutých 

Kombinované poruchy sluchovo postihnutých 

Kultúrna antropológia nepočujúcich 

Výskumné paradigmy v pedagogike sluchovo postihnutých 

Sluchová výchova 
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(pracovisko/predmety)  Katedra psychológie a patopsychológie pri PdFUK v Bratislave 

(od r. 2005 doteraz) 

 

Predmety:  

 

Všeobecná patopsychológia 

Biodromálna psychológia 

Psychológia sluchovo postihnutých 

Základy psycholingvistiky 

Kariérové poradenstvo 

Bakalársky seminár 

Diplomový seminár 

Kognitívny vývin a jeho poruchy 

Výskumné paradigmy v pedagogike sluchovo postihnutých 

 

 

Odborné alebo umelecké zameranie Komunikácia nepočujúcich, vzdelávanie nepočujúcich, 

psychológia nepočujúcich, psychológia ľudí so zdravotným 

postihnutím, rehabilitácia ľudí s poruchou sluchu, kochleárna 

implantácia  

Publikačná činnosť vrátane rozsahu 

a kategórie evidencie (podľa 

vyhlášky MŠVVa Š SR č. 456/2012) 

Podľa EVIPUBu vypracovaného Akademickou knižnicou 

PdFUK v Bratislave 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich 

vydavateľstvách (1) 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (1) 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (12) 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách (1) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách (5) 

AEG Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných 

karentovaných časopisoch (2) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

(2) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (17) 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (6) 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (18) 

AFJ Preprinty vedeckých prác vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

AFK Postery zo zahraničných konferencií (1) 

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (6) 

BEC Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch 
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(konferenčných aj nekonferenčných) (1) 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) (6) 

BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) (1) 

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) (8) 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 

(3) 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) (1) 

DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (5) 

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (1) 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 

predchádzajúcich kategórií (4) 

1. monografia Groma, M. 2012. Kariérové poradenstvo a facilitácia kariérového 

vývinu nepočujúcich. Bratislava : Univerzita Komenského 

v Bratislave, 175 s. ISBN 978-80-223-3297-2 

 

Jakubíková, M., Závodná, M., Chebenová, M., Kabátová, Z., 

Profant, M., Šimková, Ľ., Groma, M., Seginko, K. 2006. Detská 

audiológia 0-4 roky. Bratislava : SAP – Slovac Academic Press. 

ISBN 80-89104-99-1  

2. učebnica Heretik, J. a kol. 2007.  Klinická psychológia. Nové Zámky : 

Psychoprof. ISBN 978-80-89322-00-8. (M. Groma - spoluautor) 

 

3. skriptá -  

Ohlasy na vedeckú / umeleckú 

prácu 
Podľa EVIPUBu vypracovaného Akademickou knižnicou 

PdFUK v Bratislave (doma, v zahraničí): 

Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných 

indexoch (3)  

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v 

citačných indexoch (14) 

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných 

indexoch (42) 
 

Počet doktorandov: školených 0 

                                  ukončených  

Kontaktná adresa :   groma@fedu.uniba.sk 

 

 

 

 

V Bratislave dňa  27. 1. 2013 


