
doc.PhDr.Barbora Mesárošová, PhD, Bratislava

Vážený pán  

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 

          dekan Filozofickej fakulty UK  

Gondova 2,  

811 2 BRATISLAVA 

      Vybavuje Gabriela Baková 

  Dekanát -  Referát personálnej práce FiFUK 

Gondova 2 

811 02 BRATISLAVA 

    Vec: prihláška na výberové konanie na miesto docenta na Katedru psychológie FiFUK 

  V súlade s vnútorným predpisom FiF UK č. 9/2022  o organizácii výberových konaní na 

obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 

pracovníkov, funkčných miest profesorov, funkčných miest docentov a funkcií vedúcich katedier 

 Univerzity Komenského v Bratislave, na Filozofickej fakulte  sa prihlasujem do konkurzu na  

miesto docenta predmetu Vývinová psychológia na Katedru psychológie FiFUK na základe jeho 

zverejnenia na web stránke MŠ SR.  

Svoju žiadosť odôvodňujem tým, že sa budem aktívne podielať na výučbe predmetu Vývinová 

psychológia I a II, predmetu Psychológia masovej komunikácie a ďalších vývinovo zameraných 

predmetov.. Budem   

a) učiť študentov v priemere 12 hodín týždenne bakalárov, magistrov i doktorandov

b) zabezpečovať výučbu hore uvedených profilových predmetov: a

c) zabezpečovať plnenie vedecko-výskumných úloh v rámci riešených projektov v GA VEGA

a publikovať výsledky v domácich i zahraničných psychologických periodikách

a vedeckých publikáciách..

V Bratislave, 21.12.2022   doc. PhDr.  Barbora Mesárošová, CSc. 



Príloha č. 4 k VP č. 9/2022 FiF UK 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM A ZVEREJNENÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Meno a priezvisko: 
Bydlisko: 
Dátum narodenia: 

doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.  
Bratislava 
1956 

(ďalej len „uchádzač/ka“) 

Ako uchádzač/ka vo výberovom konaní na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa, pracovného 
miesta výskumného pracovníka, funkčného miesta profesora, funkčného miesta docenta alebo funkcie 
vedúceho katedry, v zmysle § 5 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov týmto udeľujem súhlas Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej 
fakulte, so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu údajov poskytnutých v prihláške a jej prílohách do 
výberového konania a na účely tohto výberového konania. 

21. 12. 2022 Podpis:1  .......................................................................  

Ako uchádzač/ka vo výberovom konaní na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa, funkčného 
miesta profesora alebo funkčného miesta docenta v zmysle § 77 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto udeľujem súhlas Univerzite 
Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte, so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu údajov
špecifikovaných v § 76 ods. 10 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v nasledujúcom rozsahu:
a) meno a priezvisko,
b) rodné priezvisko,
c) akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti,
d) rok narodenia,
e) údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste a absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
f) údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti,
g) údaje o odbornom alebo o umeleckom zameraní,
h) údaje o publikačnej činnosti,
i) ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu,
j) počet školených doktorandov a z toho počet doktorandov s riadne skončených štúdiom.

21. 12. 2022 Podpis:2  .......................................................................  

1  Súhlas poskytujú uchádzači a uchádzačky vo všetkých výberových konaniach. 
2  Súhlas poskytujú uchádzači a uchádzačky vo výberových konaniach na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa, funkčného 
miesta profesor a funkčného miesta docent. 



_____________________________________________________________________ 

  ŽIVOTOPIS 

Priezvisko a meno    Barbora MESÁROŠOVÁ (rod. Koreňová),  Doc.PhDr., CSc.  

    Adresa 

    Mobil    

E-mail

  BRATISLAVA, SR

    Dátum narodenia 1956, Bratislava

 Jazykové znalosti  anglický jazyk – aktívne 

 nemecký jazyk – aktívne 

 ruský jazyk – aktívne 

______________________________________________________________________________ 

     VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE A ĎALŠÍ ODBORNÝ RAST 

r.1975- 1979 štúdium na FiFUK v Bratislave, odbor psychológia
r. 1981 – PhDr.téma: Vývin vyšších citov sledovaný na rozprávkovom materiáli
r. 1995 – CSc. téma: Utváranie hodnôt ako vzťahotvorných kvalít
r. 2015 – Doc. téma: Vplyv médií na vývin psychiky detí a dospievajúcich
r.1991-1992 absolvovanie kurzu v eriksonovskej kooperatívnej hypnoterapii
r.2004-2007 absolvovanie výcviku v adlerovskej psychoterapii a poradenstve

r.1979-1992 Psychologický ústav UK v Bratislave

r.1992-2022 Katedra psychológie UK v Bratislavev

r. 1990 Remediál z nemeckého jazyka

r.1994-95 JASPEX (Jazyková a spoločenská príprava expertov – štúdium nemeckého jazyka)

     PRIEBEH PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI 

Co-garant v odbore Psychológia – špecializácia Vývinová psychológia  (bakalársky stupeň) 

r. 1992-2022 - 30 rokov pedagogickej činnosti na Katedre psychológie FiFUK v Bratislave

– predmet Vývinová psychológia I

(predmet; podiel vplyvu dedičnosti a prostredia; metódy vývinovej psychológie; reprezentatívne vývinové 

teórie) 

- predmet Vývinová psychológia II

(kognitívny, emocionálny a motivačný vývin z aspektu celoživotnej ontogenetickej 

a biodromálnej psychológie) 

- predmet Vývin v období dospievania, dospelosti a starobe

( otázky vývinovej psychológie v kontexte celoživotnej perspektívy) 

mailto:barbora.mesarosova@uniba.sk


- predmet Vybrané otázky vývinovej psychológie

(úloha detskej hry, kresby, nových médií a ďalších kultúrnych nástrojov vyšších psychických funkcií) 

- predmet Environmentálna psychológia

( predmet; metódy; environmentálna percepcia, environmentálna kognícia; osobnosť v environmentálnej 

psychológii; koncept a významnosť miesta, paradigma miesta), 

- predmet Sociálno -psychologický výcvik (SPV I) – základy komunikácie a sebapoznávania

v práci so skupinou, (SPV II) skúsenosti v skupinovej interakcii. 

- predmet Ontogenetická psychológia – predmet prednášaný na Katedre pedagogiky

- predmet Psychológia masmédií - predmet prednášaný na Katedre žurnalistiky, s dôrazom na

vývinové aspekty mediálnej psychológie

- predmet Dôsledky vplyvu médií na duševné zdravie (pre študentov PhD.)

- Bakalársky seminár

- Magisterský seminár

- Doktorandský seminár

 INÉ PROFESIONÁLNE SKÚSENOSTI   

r.1994                    ARGE Wien   - Krátky štipendijný pobyt      

  v r. 1999 - 2002    Pomoc obetiam (Victim support)  dobrovoľná poradenská činnosť pre obete domáceho násilia 

 a iných násilných trestných činov

 v r.  2003 - 2004     expert schválený Európskou komisiou -   Riešiteľka Phare projektu "Podpora  rómskej menšiny 
v oblasti vzdelávania"  

 v r.  2005-2006     expert schválený EK a ETUCE  za SR pre riešiteľstvo trojstranného  grantového projektu 
(Maďarsko, Bulharsko, Slovensko) :  "Developing non-discriminatory quality education for 
Roma children". 

v r. 2001 , 2004 a 2008  účastníčka Letnej školy Adlerovskej psychológie ICASSI v Holandsku, Írsku a Maďarsku  

v r.2004 - 2007     Absolvovanie výcviku v adlerovskej psychoterapii a poradenstve  

v r. 2002 - 2012     Členka výboru Slovenskej adlerovskej spoločnosti, členka NASAP   

v r. 2007                ukončenie 4-ročného výcviku v adlerovskej psychoterapii a poradenstve 

v r. 2008-2010     členka medzirezortnej komisie pre mediálnu výchovu 

 v r. 2009 – 2012 členka grantovej komisie VEGA 

 v  r.2012  - 2016 členka grantovej komisie VEGA 

 r. 2012       účasť na učiteľskej mobilite v rámci projektu ERASMUS -  Praha  

 INÉ KOMPETENCIE A SKÚSENOSTI 

- skúsenosti s vedením grantových projektov

- skúsenosti v individuálnej psychoterapii

- skúsenosti s vedením sociálno-psychologických výcvikov a edukačných tréningových



   programov s dôrazom na rozvoj prosociálnych a proenvironmentálnych aktivít a zručností, 

- skúsenosti v individuálnom poradenstve  s dôrazom na populáciu adolescentov a

nezamestnaných vysokoškolákov,

- diagnostické a poradenské skúsenosti s populáciou detí zo sociálne málo podnetného  prostredia,

- skúsenosti s organizovaním workshopov a iných mítingov expertov na medzinárodnej úrovni,

- skúsenosti v skupinovej práci s telesne postihnutými deťmi,

- skúsenosti s výskumnou prácou v medziodborových projektoch

       VEDENIE DOKTORANDSKÝCH PRÁC 

1 doktorandka v 2. roku doktorandského štúdia (Mgr. Eva Chudá) 

Ukončené doktorandské práce v pozícii konzultant-špecialista (Katarína Kerekesová – 

animovaný film - VŠMU), Dulcinia de Simoes (FiFUK) – doktorandka z Angoly 

V Bratislave, 21.12.2022             doc.PhDr.Barbora Mesárošová, PhD. 



Zoznam publikačnej činnosti 

Doc. PhDr. Mesárošová Barbora, PhD. 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

AAB01 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (100%) : Vplyv médií na vývin psychiky detí a dospievajúcich [elektronický 

zdroj]. - [1. vyd.]. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. - 360 s. [CD-ROM] 

Lit. 347 zázn. 

ISBN 978-80-223-4040-3 

Ohlasy (1): 

[o4] 2019 Heretik, A.: Forenzná psychológia. Bratislava : Lindeni, 2019, s. 573 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

ADC01 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (34%) - Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (33%) - Heretik, Anton, ml. 
[UKOFIPS] (33%): Reziliencia ako črta a výsledok v procese prijímacích pohovorov uchádzačov o štúdium v 

odbore psychológia = Resilience as the trait and the result in the process of entrance exams of candidates for study 

of psychology 

Lit. 48 zázn. 

In: Československá psychologie. - Roč. 58, č. 4 (2014), s. 340-354. - ISSN (print) 0009-062X 

Registrované v: wos 

Indikátor časopisu: 

SJR (SCOPUS) 2014=0,191 

IF (JCR) 2014=0,239 

SNIP (SCOPUS) 2014=0,149 

CiteScore (SCOPUS) 2014=0,16 

Kvartil Q: 
scimago-sjr -- Q3 [arts and humanities - miscellaneous] ; Q4 [psychology - miscellaneous] -- 2014 

wos-jcr -- Q4 [psychology, multidisciplinary] -- 2014 

Ohlasy (4): 

[o3] 2015 Boleková, V.: QUAERE 2015, roč. 5 [elektronický zdroj]. Hradec Králové : Magnanimitas, 2015, S. 

880 

[o1] 2015 Kebza, V. - Šolcová, I.: Československá psychologie, roč. 59, č. 5, 2015, s. 450 - SSCI 

[o3] 2016 Boleková, V. -Greškovičová, K. - Szobiová, E.: QUAERE 2016, roč. 6. Hradec Králové : 

Magnanimitas, 2015, S. 561 

[o3] 2019 Boleková, V. - Ritomský, A,: Sapere Aude 2019 : společnost a profese učitele 9 [elektronický 

dokumen]. Hradec Králové : Magnanimitas, 2019, S. 183 [CD-ROM] 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 

ADD01 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] - Petríková, Alexandra [UKOFICJ] - Machalová, Mária [UKOFIAD]: 

Expectations under recent socio-political changes and their relation to personality traits and the personality value 

system 

Lit. 27 zázn. 

In: Studia psychologica. - Roč. 33, č. 2 (1991), s. 97-110. - ISSN 0039-3320 

Ohlasy (1): 

[o4] 1998 Výrost, J.: Aplikovaná sociální psychologie 1. Praha : Portál, 1998, S. 89 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 

ADE01 Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (34%) - Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (33%) - Heretik, Anton, ml. 

[UKOFIPS] (33%): Skrátená verzia škály reziliencie - psychometrická analýza prostredníctvom IRT = Resilience 

scale - psychometric analysis using IRT 

Popis urobený 12.8.2015 



Lit. 11 zázn. 

In: Testfórum [elektronický dokument]. - Č. 6 (2015), s. 14-22 [online]. - ISSN (online) 1805-9147 

URL: http://testforum.cz/domains/testforum.cz/index.php/testforum/article/view/TF2015-6-81#.Vcr2rvntmko 

Ohlasy (1): 

[o3] 2019 Greškovičová, K. - Hírešová, I.: Resilience and bonding. In: CER comparative European research 2019. 

Londýn : Sciemcee, 2019, S. 125 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

ADF01 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] - Hrabovská, Anna [UKOFISC]: Overovanie použiteľnosti pamäťového testu 

LGT-3 u žiakov 8. ročníka ZŠ 

Lit. 6 zázn. 

In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 24, č. 6 (1989), s. 539-550. - ISSN 0555-5574 

Ohlasy (2): 

[o2] 1994 Preiss, M.: Československá psychologie, roč. 38, 1994, č. 5, s. 432 - SSCI 

[o2] 1994 Preiss, M.: Československá psychologie, roč. 38, 1994, č. 6, s. 554 - SSCI 

ADF02 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] - Naništová, Eva: Pôsobenie environmentálnej výchovy na osobnosť v 

procese vývinu : výchova k vzťahom k životnému prostrediu 
Lit. 4 zázn. 

In: Pedagogická revue. - Roč. 44, č. 10 (1992), s. 751-760. - ISSN 1335-1982 

Ohlasy (1): 

[o4] 1994 Bakošová, Z.: Sociálna pedagogika. Bratislava : Univerzita Komenského, 1994, S. 76 

ADF03 Naništová, Eva - Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Stimulátory rozvoja environmentálneho uvedomenia u detí 

mladšieho školského veku 

Lit. 13 zázn. 

In: Pedagogická revue. - Roč. 45, č. 5-6 (1993), s. 265-273. - ISSN 1335-1982 

Ohlasy (2): 

[o4] 1996 Rosová, V. - Bianchi, G.: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae 8. Bratislava : Univerzita 
Komenského, 1996, S. 59 

[o4] 1999 Rosová, V.: Europe: Expectations and reality. Bratislava : Institute for Sociology Slovak Academy of 

Sciences, 1999, S. 126 

ADF04 Schraggeová, Milica [UKOFIPS] - Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Vzťahy potrieb, psychických stavov a 

sociálnej podpory u absolventov VŠ v období prechodu zo školy do zamestnania 

Lit. 16 zázn. 

In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 28, č. 4 (1993), s. 323-338. - ISSN 0555-5574 

Ohlasy (1): 

[o2] 2000 Paulik, K.: Eysenck's temperament types and perceptions of stress. In: Studia psychologica, roč. 42, č. 

4, 2000, s. 338 - SSCI 

ADF05 Mališová, Petra - Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Pohled dětí na svět zvířátek : vývojové aspekty 

Lit. 14 zázn. 

In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 35, č. 2 (2000), s. 99-109. - ISSN 0555-5574 

ADF06 Naništová, Eva - Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Analýza väzby na miesto a environmentálnych dispozícií 

detí z vidieka a z mesta 

Lit. 43 zázn. 

In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 35, č. 1 (2000), s. 3-22. - ISSN 0555-5574 

Ohlasy (18): 

[o1] 2003 Lášticová, B. - Bianchi, G.: Československá psychologie, roč. 47, č. 5, 2003, s. 421 - SSCI 

[o4] 2002 Komárová, Z.: Vybrané kapitoly zo psychológie 2 : osobne významné miesta v živote človeka. Trnava : 
FH TU, 2002, S. 50 

[o4] 2002 Bendžalová, K.: Vybrané kapitoly zo psychológie 2 : osobne významné miesta v živote človeka. 

Trnava : FH TU, 2002, S. 64 



[o4] 2002 Hefty, J.: Vybrané kapitoly zo psychológie 2 : osobne významné miesta v živote človeka. Trnava : FH 

TU, 2002, S. 87 

[o3] 2003 Kretová, E.: Kořeny a vykořenění. Olomouc : Českomoravská psychologická společnost, 2003, S. 432 

[o4] 2004 Kretová, E.: 40 rokov skúmania psychického vývinu detí a mládeže, súčasné problémy a perspektívy v 

zjednotenej Európe. Bratislava : VÚDPaP, 2004, S. 5 

[o4] 2003 Kretová, E.: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 38, č. 2, 2003, s. 148 

[o3] 2007 Lisá, E.: Nové smery rozvoja a perspektívy rómskej národnosti v pluralitnej spoločnosti. České 

Budějovice : Jihočeská univerzita, 2007, S. 71 
[o3] 2007 Kretová, E.: Prožívání sebe a měnícího se světa. Praha : Univerzita Karlova, 2007, S. 6 

[o4] 2007 Lisá, E.: Metanoia - harmónia človeka. Bratislava : Slovenská psychologická spoločnosť SAV, 2007, S. 

309 

[o4] 2005 Kariková, S.: Psychológia v škole. Banská Bystrica : UMB, 2005, S. 22 

[o1] 2016 Giannakopoulou, S. - Kalianpakos, D.: Journal of mountain science, roč. 13, č. 3, 2016, s. 438 - SCI 

[o3] 2008 Vágnerová, M.: Vývojová psychologie 1. : dětství a dospívání. Praha : Karolinum, 2008, S. 448 

[o4] 2008 Žitňanová, V.: Domov ako osobne významné miesto v živote človeka. Trnava : TU, 2008, S. 67 

[o4] 2008 Székelyová, M.: Domov ako osobne významné miesto v živote človeka. Trnava : TU, 2008, S. 146 

[o4] 2008 Schusterová, I.: Domov ako osobne významné miesto v živote človeka. Trnava : TU, 2008, S. 34 

[o4] 2009 Lisá, E.: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 44, č. 3, 2009, s. 192 

[o4] 2009 Lisá, E.: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 44, č. 2, 2009, s. 123 

ADF07 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] - Poláčková, Lucia: Úloha kontextových faktorov pri sledovaní televíznych 

programov s násilnou tematikou 

Lit. 17 zázn. 

In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 40, č. 1 (2005), s. 58-68. - ISSN 0555-5574 

ADF08 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (100%) : Rozprávky v adlerovskej psychoterapii = Fairy tales in Adlerian 

psychology 

Lit. 15 zázn. 

In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 42, č. 1-2 (2007), s. 93-107. - ISSN 0555-5574 

Ohlasy (1): 
[o3] 2011 Čechová, D.: Adlerian year book 2012. Croydon : CPI group, 2011, S. 91 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

AED01 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Pohľad na hodnotovú dimenziu životného prostredia vo svetle 

spoločensko-politických zmien 

Lit. 9 zázn. 

In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1994. - S. 7-10. - 

ISSN 1335-0285 

Ohlasy (2): 

[o2] 1995 Schraggeová, M. - Rošková, E.: Sociológia, roč. 27, 1995, č. 5-6, s. 414 - SSCI 

[o4] 1996 Czako, M.: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 8. Bratislava : Univerzita Komenského, 
1996, S. 64 

AED02 Hermannová, Nina [UKOFIES] - Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: K niektorým aspektom problematiky 

estetickej dimenzie životného prostredia 

In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1996. - S. 5-19. - 

ISSN 1335-0285 

AED03 Hermannová, Nina [UKOFIES] - Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Základné problémy estetického 

hodnotenia environmentálnych hodnôt u adolescentov 

Lit. 12 zázn. 

In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 9. - Bratislava : Stimul, 1997. - S. 95-115. - ISSN 
1335-0285 

AED04 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Väzba na miesto v celoživotnom kontexte 



Lit. 23 zázn. 

In: Vybrané kapitoly zo psychológie 2 : osobne významné miesta v živote človeka. - Trnava : FH TU, 2002. - S. 

11-17. - ISBN 80-88774-92-6

Ohlasy (4):

[o4] 2008 Žitňanová, V.: Domov ako osobne významné miesto v živote človeka. Trnava : TU, 2008, S. 67

[o4] 2008 Kovácsová, A.: Domov ako osobne významné miesto v živote človeka. Trnava : TU, 2008, S. 82

[o4] 2008 Ružičková, M.: Domov ako osobne významné miesto v živote človeka. Trnava : TU, 2008, S. 97

[o4] 2008 Pafčová, D.: Domov ako osobne významné miesto v živote človeka. Trnava : TU, 2008, S. 116

AED05 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] - Naništová, Eva: Väzba na miesto a environmentálne dispozičné štruktúry 

osobnosti ako prediktory stretnutí človeka s kultúrnou krajinou 

Lit. 10 zázn. 

In: Vybrané kapitoly zo psychológie 2 : osobne významné miesta v živote človeka. - Trnava : FH TU, 2002. - S. 

38-43. - ISBN 80-88774-92-6

AED06 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Spoločnosť ako sociálny systém : sociálne prostredie ako významná súčasť 

životného prostredia 

In: Sociálna psychológia. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 137-151. - ISBN 80-223-1841-8 

POZNÁMKA: 
2. vyd. - Sociálna psychológia. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 137-151. - ISBN

978-80-223-2479-3

Ohlasy (1):

[o3] 2010 Machalová, M.: Biodromálna psychológia pre pomáhajúce profesie. Brno : IMS, 2010, S. 213

AED07 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Sociálne determinačné vplyvy : spoločenská a kultúrna podmienenosť 

človeka 

In: Sociálna psychológia. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 152-168. - ISBN 80-223-1841-8 

POZNÁMKA: 

2. vyd. - Sociálna psychológia. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 152-168. - ISBN

978-80-223-2479-3
Ohlasy (1):

[o3] 2010 Machalová, M.: Biodromálna psychológia pre pomáhajúce profesie. Brno : IMS, 2010, S. 213

AED08 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (50%) - Lúčanová, Daniela (50%): Účinky protektívnych faktorov reziliencie 

u adolescentov = The impacts of protective resilience factors in adolescents

Lit. 20 zázn.

In: Psychologica 41 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2012. - S. 599-618 [CD-ROM]. - ISBN

978-80-8127-057-4

AED09 Krčíková, Andrea (50%) - Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (50%): Atmosféra v rodine, rodinná reziliencia a 

jej vplyv na úroveň sebaúcty a sebaúčinnosti u adolescentov a mladých ľudí na prahu dospelosti 

Lit. 64 zázn. 
In: Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 

2013. - S. 149-168 [1,71 AH] [CD-ROM]. - ISBN 978-80-223-3504-1 

Ohlasy (1): 

[o4] 2013 Šuchová, J.: Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov [elektronický zdroj]. Bratislava : 

Univerzita Komenského, 2013, S. 185 

AED10 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (100%) : Faktory, procesy a modely ako zdroje porozumenia reziliencii u 

adolescentov 

Lit. 79 zázn. 

In: Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 

2013. - S. 29-53 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-223-3504-1 
Ohlasy (4): 

[o4] 2013 Konrádová, Ľ.: Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov [elektronický zdroj]. Bratislava : 

Univerzita Komenského, 2013, S. 76 



[o4] 2013 Szobiová, E.: Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov [elektronický zdroj]. Bratislava : 

Univerzita Komenského, 2013, S. 101 

[o4] 2013 Filkorová, J. - Szobiová, E.: Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov [elektronický zdroj]. 

Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, S. 129 

[o4] 2013 Vlčáková, M. - Szobiová, E.: Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov [elektronický zdroj]. 

Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, S. 146 

AED11 Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (34%) - Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (33%) - Mesárošová, Barbora 
[UKOFIPS] (33%): Skúsenosti s využitím dotazníka reziliencie ako súčasti hodnotiacich kritérií v rámci 

prijímacích pohovorov na odbor psychológia = Valuating the application of resiliency questionnaire as the part of 

criteria for entrance exams of candidates for studying the psychology 

Lit. 9 zázn. 

In: Psychologica 42 [elektronický zdroj]. - Nové Zámky : Psychoprof, 2014. - S. 187-193 [CD-ROM]. - ISBN 

978-80-89322-16-9

AED12 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (100%) : Osobnostné koreláty reziliencie v tranzitnom období na VŠ = 

Personality corelates of resilience in transition period to university 

Lit. 29 zázn. 

In: Psychologica 42 [elektronický zdroj]. - Nové Zámky : Psychoprof, 2014. - S. 347-356 [CD-ROM]. - ISBN 
978-80-89322-16-9

AED13 Szobiová, Eva (25%) - Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (25%) - Čechová, Daniela [UKOFIPS] (25%) - 

Ritomský, Alojz (25%): Overovanie hypotetického modelu reziliencie u adolescentov pri prechode na 

vysokoškolské štúdium = Verification of hypotheticalmodel of resilience in adolescents in transition to university 

study 

Lit. 27 zázn. 

In: Psychologica 42 [elektronický zdroj]. - Nové Zámky : Psychoprof, 2014. - S. 533-542 [CD-ROM]. - ISBN 

978-80-89322-16-9

AED14 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (50%) - Radošániová, Zuzana (50%): Implicitná teória inteligencie a 
výkonová motivácia u intelektovo nadaných adolescentov = Implicit theories of intelligence and achievement 

motivation in intellectually gifted adolescents 

Lit. 18 zázn. 

In: Psychologica 43 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 74-85 [CD-ROM]. - 

ISBN 978-80-223-3865-3 

AED15 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (50%) - Sopoliga, Ivan (50%): Reziliencia, sociálna opora a väzba na domov 

u príslušníkov ozbrojených síl = Resilience, social support and home attachment in members of military forces

Lit. 12 zázn.

In: Psychologica 44 [elektronický zdroj]. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 144-150 [online]. - ISBN

978-80-8127-158-8

URL: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_Psychologica_44.pdf

AED16 Konrádová, Ľubica [UKOFIPS] (33.334%) - Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (33.333%) - Ludrovská, 

Katarína [UKOFIPS] (33.333%): Vzťahová väzba a medicínsky ukazovateľ HbA1c u pacientov s diabetes 

mellitus typu 1 v kontexte reziliencie [elektronický dokument] 

Lit.: 16 zázn. 

In: Psychologica [elektronický dokument] : č. 48. - Bratislava : Stimul, 2018. - S. 38-47 [online]. - ISBN 

978-80-8127-220-2

URL: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_Psychologica_48.pdf

AED17 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (33.333%) - Ludrovská, Katarína [UKOFIPS] (33.333%) - Konrádová, 

Ľubica [UKOFIPS] (33.334%): Reziliencia, koping a distres ako prediktory glykemickej kontroly u pacientov s 
diabetom typu 1 [elektronický dokument] 

Lit.: 16 zázn. 

In: Psychologica [elektronický dokument] : č. 48. - Bratislava : Stimul, 2018. - S. 48-57 [online]. - ISBN 



978-80-8127-220-2

URL: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_Psychologica_48.pdf

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

AEF01 Naništová, Eva - Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Ekológia človeka 

In: Ekologická výchova. - Zvolen : Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného 

hospodárstva SR, 1993. - S. 27-58. - ISBN 80-88677-03-3 

AEF02 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Pohľad na hodnotovú dimenziu životného prostredia cez prizmu ekologickej 

krízy 

Lit. 8 zázn. 

In: Psychologické a biologické dôsledky radikálnych civilizačných zmien v Európe. - Bratislava : Katedra 

Alexandra Dubčeka Univerzity Komenského, 1994. - S. 8-14 

Ohlasy (1): 

[o4] 1994 Fabián, D.: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae 3. Bratislava : Stimul, 1994, S. 32 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

AFC01 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (34%) - Rošková, Eva [UKOFIPS] (33%) - Schraggeová, Milica [UKOFIPS] 

(33%): Monitoring of psychological consequences of radical environmental interference 

In: Psychologists facing the challenge of a global culture with human rights and mental health. - Graz : Pabst 

Science Publishers, 1999. - S. 445-449. - ISBN 3-933151-40-6 

[Psychologists facing the challenge of a global culture with human rights and mental health : international 

council. 55., Graz, 14.-18.7.1997] 

AFC02 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Zisťovanie úrovne školskej spôsobilosti u sociálne znevýhodnených detí 

rómskeho etnika 

In: Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech. - Brno : MU, 2005. - S. 433-440. - ISBN 

80-210-3804-7
[Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech : konferencia. Brno, 12.-13.1.2005]

AFC03 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] - Čemová, Lucia: Dweckovej model implicitnej teórie inteligencie a sebaúcta 

u mladších a starších adolescentov = Dweck´s model of implicit theories of intelligence and self-esteem among

younger and older adolescents

Lit. 13 zázn.

In: Sociální procesy a osobnost. Člověk na cestě životem : křižovatky a mosty [elektronický zdroj]. - Brno : MDS,

2011. - S. 190-196 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-263-0029-8

[Sociální procesy a osobnost. Člověk na cestě životem : křižovatky a mosty : konferencia. 14., Kroměříž,

14.-16.9.2011]

AFC04 Soláriková, Petra [UKOFIPS] (25%) - Brezina, Igor [UKOFIPS] (25%) - Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] 
(25%) - Hlaváčová, Nataša (25%): Biomarkery a psychická odolnosť somatizácie pri akútnom strese = 

Biomarkers and hardiness of somatization in acutestress 

Popis urobený 8.9.2014 

Lit. 19 zázn. 

In: Sociální procesy a osobnost 2013 [elektronický zdroj]. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, 2014. - S. 

314-318 [online]. - ISBN 978-80-86174-21-1

[Sociální procesy a osobnost 2013. Včera, dnes a zítra : medzinárodná konferencia. 16., Třešť, 23.-25.9.2013]

URL: http://www.spao.eu/files/sbornik13.pdf

AFC05 Konrádová, Ľubica [UKOFIPS] (33.334%) - Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (33.333%) - Ludrovská, 

Katarína [UKOFIPS] (33.333%): Attachment, Resilience and Glycosylated Hemoglobin in Patients with Diabetes 
Mellitus Type 1 

UKOVO2019 

Lit.: 17 zázn. 



In: 9th RSEP International social sciences conference : conference proceedings. - Ankara : Yargi publishing 

house, 2018. - S. 114-121. - ISBN 978-605-284-011-5 

[RSEP International social sciences conference. 9, Rím, 13.11.2018 - 15.11.2018] 

URL: https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2018/11/Rome-2018-Book-of-Full-Papers.pdf 

AFC06 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (33.334%) - Ludrovská, Katarína [UKOFIPS] (33.333%) - Konrádová, 

Ľubica [UKOFIPS] (33.333%): Processes of Resilience in Patients with Diabetes Mellitus Type 1 

UKOVO2019 
Lit.: 31 zázn. 

In: 9th RSEP International social sciences conference : conference proceedings. - Ankara : Yargi publishing 

house, 2018. - S. 104-113. - ISBN 978-605-284-011-5 

[RSEP International social sciences conference. 9, Rím, 13.11.2018 - 15.11.2018] 

URL: https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2018/11/Rome-2018-Book-of-Full-Papers.pdf 

AFC07 Návrat, Pavol (5.266%) - Chudá, Daniela (5.263%) - Šimko, Marián (5.263%) - Machová, Kristína (5.263%) - 

Paralič, Ján (5.263%) - Butka, Peter (5.263%) - Bednár, Peter (5.263%) - Sarnovský, Martin (5.263%) - 

Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (5.263%) - Blaho, Radoslav [UKOFIPS] (5.263%) - Sabová, Lucia [UKOFIPS] 

(5.263%) - Bieliková, Mária (5.263%) - Šimko, Jakub (5.263%) - Srba, Ivan (5.263%) - Kompan, Michal 

(5.263%) - Móro, Róbert (5.263%) - Malkin Ondik, Irina (5.263%) - Lacko, Peter (5.263%) - Martonová, Alena 
(5.263%): REBELION odhaľovanie antisociálneho správania na Webe [elektronický dokument] 

Lit.: 6 zázn. 

In: Data a Znalosti & WIKT 2018 [elektronický dokument] : sborník konference. - Brno : Vysoké učení technické 

v Brně, 2018. - S. 65-69 [online]. - ISBN 978-80-214-5679-2 

[Data a Znalosti & WIKT 2018. Brno, 11.10.2018 - 12.10.2018] 

URL: http://daz2018.fit.vutbr.cz/DaZ_WIKT_2018_Sbornik.pdf 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

AFD01 Naništová, Eva - Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Niektoré stimulátory rozvoja environmentálneho 

uvedomenia u detí mladšieho školského veku 
Lit. 13 zázn. 

In: Ochrana a prevencia. - Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 1992. - S. 

141-146

[Dieťa v ohrození : interdisciplinárna konferencia. 2., Bratislava, 17.-19.9.1992]

AFD02 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] - Naništová, Eva: Možnosti a riziká psychologickej intervencie do systému 

hodnôt v procese environmentálnej výchovy 

Lit. 13 zázn. 

In: Kvalita života a životného prostredia : psychologické a medicínske aspekty. - Bratislava : Ústav 

experimentálnej psychológie SAV, 1995. - S. 45-54. - ISBN 80-967228-2-4 

[Kvalita života a životného prostredia - psychologické a medicínske aspekty : odborný seminár. Bratislava, 

7.9.1994] 

AFD03 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] - Naništová, Eva: Doména "obrazovky" v živote dieťaťa dnešnej doby 

In: Násilie v rodine. - Bratislava : Detský fond SR, 1997. - S. 83-87 

[Dieťa v ohrození : interdisciplinárna konferencia. 7., Bratislava, 30.-31.10.1997] 

Ohlasy (1): 

[o4] 2000 Harineková, M.: Psychická regulácia mravného konania a niektoré výsledky jej analýz. Trnava : TU, 

2000, S. 48 

AFD04 Naništová, Eva - Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Environmental meaning of place and the frameworks of its 

analysis 

Lit. 34 zázn. 
In: Evaluation and perception of landscape patterns. - Banská Štiavnica : Nadácia Katedry UNESCO pre 

ekologické vedomie, 1998. - S. 107-114. - ISBN 80-967351-6-0 

[International conference on Culture and environment. 3., Banská Štiavnica, 23.-25.11.1997] 



AFD05 Naništová, Eva - Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Väzba na miesto a environmentálne dispozičné štruktúry u 

detí 

In: Reflexie súčasnej psychológie na Slovensku. - Bratislava : Stimul, 1999. - S. 68-72. - ISBN 80-88982-15-4 

[Zjazd slovenských psychológov. 9., Trenčín, 30.6.-2.7.1999] 

AFD06 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (50%) - Naništová, Eva (50%): Násilie v masmédiách a jeho vplyv na 

detského diváka 
Lit. 11 zázn. 

In: Dobrý človek. - Nitra : UKF, 2002. - S. 131-141. - ISBN 80-8050-557-8 

[Dobrý človek : medzinárodná konferencia. Nitra, 11.-13.9.2000] 

Ohlasy (6): 

[o4] 2004 Sejčová, Ľ.: Vychovávateľ, roč. 51, č. 1, 2004, s. 16 

[o4] 2008 Klímová, Ľ. - Sejčová, Ľ.: Vychovávateľ, roč. 56, č. 7, 2008, s. 9 

[o4] 2005 Šramová, B. - Fandelová, E.: Stav kultúry pre deti a mládež. Nitra : UKF, 2005, S. 206 

[o4] 2009 Sejčová, Ľ.: Delikvencia mládeže. Bratislava : Stimul, 2009, S. 116 

[o4] 2010 Slovíková, M.: Podpora a ochrana zdravia učiteľov. Bratislava : Stimul, 2010, S. 48 

[o4] 2021 Sejčová, Ľ.: Šikanovanie a kyberšikanovanie v škole. Bratislava : Univerzita Komenského, 2021, S. 

210 

AFD07 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: The level of school eligibility of children from socially disadvantaged 

environment in relation to some indicators of their disadvantage 

Lit. 6 zázn. 

In: Quality education for children from socially disadvantaged settings : a multi-problem phenomenon. - 

Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2005. - S. 115-119. - ISBN 80-969401-0-4 

[Quality education for children from socially disadvantaged settings : medzinárodná konferencia. Bratislava, 

22.-25.6.2005] 

AFD08 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Subjektívny koncept "coolness" v adolescencii 

Recenzované 
Lit. 3 zázn. 

In: Psychológia pre život, alebo ako je potrebná metanoia. - Dunajská Streda : Pelikán, 2005. - S. 320-324. - ISBN 

80-967311-7-3

[Psychológia pre život, alebo, ako je potrebná metanoia : psychologické dni. 23., Bratislava, 8.-10.9.2005]

AFD09 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (50%) - Naništová, Eva (50%): Významnosť miesta z hľadiska 

psychosociálneho vývinu 

Recenzované 

Lit. 14 zázn. 

In: Psychológia pre život. - Trnava : TU, 2007. - S. 234-239. - ISBN 978-80-8082-159-3 

[Psychológia pre život : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Trnava, 11.-13.10.2007] 

Ohlasy (4): 
[o4] 2009 Grác, J.: Kapitoly edukačnej psychológie. Trnava : TU, 2009, S. 251 

[o4] 2008 Žitňanová, V.: Domov ako osobne významné miesto v živote človeka. Trnava : TU, 2008, S. 67 

[o4] 2008 Kovácsová, A.: Domov ako osobne významné miesto v živote človeka. Trnava : TU, 2008, S. 82 

[o4] 2008 Pafčová, D.: Domov ako osobne významné miesto v živote človeka. Trnava : TU, 2008, S. 116 

AFD10 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (100%) : Verifikácia životného štýlu adolescentov cez charakter raných 

spomienok a preferencie literárnych hrdinov 

Lit. 7 zázn. 

In: Metanoia - harmónia človeka. - Bratislava : Slovenská psychologická spoločnosť SAV, 2007. - S. 187-190. - 

ISBN 978-80-89236-39-8 

[Metanoia - harmónia človeka : psychologické dni. 25., Trenčín, 6.-8.9.2007] 

AFD11 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (50%) - Naništová, Eva (50%): Analýza väzby a vnímavosti na miesto v 

kontexte plnenia vývinových úloh = The analysis of place attachment and sense of place in the context of 



fulfilment of developmental tasks 

Recenzované 

Lit. 18 zázn. 

In: Psychologica 39 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Stimul, 2008. - S. 456-465 [CD-ROM]. - ISBN 

978-80-89236-45-9

[Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií 2007 : medzinárodná konferencia. 1., Bratislava,

15.-16.11.2007]

AFD12 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Posúdenie účinnosti motivačných prístupov k udržateľnej budúcnosti u 

študentov VŠ = Assessment of the motivational approaches effectiveness to sustainable future by university 

students 

Lit. 13 zázn. 

In: Výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju. - Banská Bystrica : FPV UMB, 2009. - S. 240-253. - 

ISBN 978-80-8083-876-8 

[Výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju : národná konferencia s medzinárodnou účasťou. 5., 

Banská Bystrica, 21.-22.1.2009] 

AFD13 Naništová, Eva (50%) - Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (50%): Prežívanie významnosti miesta : kvalitatívna 

analýza environmentálnej percepcie a kognície u adolescentov 
Lit. 13 zázn. 

In: Výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju. - Banská Bystrica : FPV UMB, 2009. - S. 47-60. - 

ISBN 978-80-8083-876-8 

[Výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju : národná konferencia s medzinárodnou účasťou. 5., 

Banská Bystrica, 21.-22.1.2009] 

AFD14 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Príbuznosť konceptov reziliencie, dispozičného optimizmu a sebaúcty u 

adolescentov 

Recenzované 

In: Kvalita života v kontexte 21. storočia [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : UMB, 2010. - S. 137-147 

[CD-ROM]. - ISBN 978-80-557-0000-7 
[Kvalita života v kontexte 21. storočia : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica, 

13.5.2010] 

Ohlasy (1): 

[o4] 2013 Rybárová, K. - Konrádová, Ľ.: Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika, roč. 20, č. 1, 2013, s. 20 

AFD15 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Overovanie platnosti predikatívneho a moderatívneho modelu 

psychosociálnej reziliencie u slovenských adolescentov = The verification of a validity of a predictive and 

moderating model of psychosocial resilience in Slovak adolescents 

Lit. 13 zázn. 

In: Psychologica 40 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Stimul, 2010. - S. 495-502 [CD-ROM]. - ISBN 

978-80-89236-93-0

[Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií 2009 : medzinárodná konferencia. 2., Bratislava,
26.-27.11.2009]

AFD16 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (50%) - Naništová, Eva (50%): Väzba na miesto bývania a perspektíva 

zlepšenia kvality života u príslušníkov rómskej minority 

Recenzované 

Lit. 33 zázn. 

In: Psychologia Cassoviensis 2008. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2010. - S. 164-171. - ISBN 

978-80-7097-793-4

[Psychologia Cassoviensis 2008 : medzinárodná vedecká konferencia. Košice, 8.-10.10.2008]

AFD17 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (50%) - Heretik, Anton, ml. [UKOFIPS] (50%): Premenná sociálnej 
žiadúcosti v kontexte výskumu reziliencie u uchádzačov o štúdium psychológie = Social diserability variable in 

the context of research on resilience of applicants in psychology 

Recenzované 



Lit. 10 zázn. 

In: Sociálne procesy a osobnosť 2012 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie 

SAV, 2012. - S. 367-372 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-88910-40-4 

[Sociálne procesy a osobnosť 2012 : medzinárodná vedecká konferencia. 15., Nový Smokovec, 17.-19.9.2012] 

AFD18 Blaho, Radoslav [UKOFIPS] (5.266%) - Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (5.263%) - Sabová, Lucia 

[UKOFIPS] (5.263%) - Návrat, Pavol (5.263%) - Chudá, Daniela (5.263%) - Bieliková, Mária (5.263%) - Šimko, 

Marián (5.263%) - Šimko, Jakub (5.263%) - Srba,Ivan (5.263%) - Kompan, Michal (5.263%) - Móro, Róbert 
(5.263%) - Malkin Ondik, Irina (5.263%) - Lacko, Peter (5.263%) - Martonová, Alena (5.263%) - Machová, 

Kristína (5.263%) - Paralič, Ján (5.263%) - Butka, Peter (5.263%) - Bednár, Peter (5.263%) - Sarnovský, Martin 

(5.263%): Možno predikovať antisociálne správanie v online komunitách? 

UKOVO2019 

Lit.: 23 zázn. 

In: Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 

21.11.2018. - Bratislava : IPčko, 2018. - S. 174-179. - ISBN 978-80-971933-7-9 

[Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie. Bratislava, 21.11.2018] 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 

AFE01 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Place attachment and cultivation possibilities of sense of place by children 

and adolescents 

In: Psychologie in Östrerreich. - Roč. 23, č. 2-3 (2003), s. 90. - ISSN 1025-1839 

[Psychology in dialogue with related disciplines : European congress of psychology. 8., Wien, 6.-11.7.2003] 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 

AFG01 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Postoje a správanie sa rodičov očami angolských a slovenských 

adolescentov : (medzikultúrne porovnanie) 

In: Svět žen a svět mužů : polarita a vzájemné obohacování. - Olomouc : Českomoravská psychologická 

společnost, 2004. - S. 30 
[Psychologické dny 2004 : Svět žen a svět mužů : polarita a vzájemné obohacování : konferencia. 22., Olomouc, 

9.-11.9.2004] 

AFG02 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: The influences and the effects of media violence on children and youth (in 

Slovakia) 

In: Mapping of psychological knowledge for society [elektronický dokument]. - Praha : UPA, 2007. - S. 1 

[CD-ROM]. - ISBN 978-80-7064-017-3 

[Mapping of psychological knowledge for society : European congress of psychology. 10., Praha, 3.-6.7.2007] 

AFG03 Konrádová, Ľubica [UKOFIPS] (33.334%) - Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (33.333%) - Ludrovská, 

Katarína [UKOFIPS] (33.333%): Attachment, Resilience and Glycosylated Hemoglobin in Patients with Diabetes 

Mellitus Type 1 
Nevykazované UKO 

In: 9th RSEP International social sciences conference : conference proceedings - book of abstracts. - Ankara : 

Yargi publishing house, 2018. - S. 12-12. - ISBN 978-605-284-122-8 

[RSEP International social sciences conference. 9, Rím, 13.11.2018 - 15.11.2018] 

URL: https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2018/11/Rome-2018-Book-of-Abstracts.pdf 

AFG04 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (33.334%) - Ludrovská, Katarína [UKOFIPS] (33.333%) - Konrádová, 

Ľubica [UKOFIPS] (33.333%): Processes of Resilience in Patients with Diabetes Mellitus Type 1 

Nevykazované UKO 

In: 9th RSEP International social sciences conference : conference proceedings - book of abstracts. - Ankara : 

Yargi publishing house, 2018. - S. 11-11. - ISBN 978-605-284-122-8 
[RSEP International social sciences conference. 9, Rím, 13.11.2018 - 15.11.2018] 

URL: https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2018/11/Rome-2018-Book-of-Abstracts.pdf 



AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 

AFH01 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: The value dimension of life environment from the aspect of social-political 

changes 

In: International interdisciplinary conference. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1996. - S. 79. - ISBN 

80-223-0999-0

[International interdisciplinary conference. Bratislava, December 1994]

AFH02 Blaho, Radoslav [UKOFIPS] (20%) - Hrčková, Andrea (20%) - Koukalová, Michaela (20%) - Sabová, Lucia 

[UKOFIPS] (20%) - Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (20%): Prejavy antisociálneho správania v online 

komunitách - terminologické vymedzenie 

In: Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií : kniha abstraktov : Roč. 7. - Bratislava : Filozofická 

fakulta UK, 2019. - S. 17-17. - ISBN 978-80-8127-252-3 

[Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. 7, Bratislava, 27.11.2019 - 28.11.2019] 

AFH03 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (50%) - Chamutyová, Lucia (50%): Vplyv dieťaťa s kombinovaným 

postihnutím na prežívanie a sebaúctu jeho zdravého súrodenca 

In: Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií : kniha abstraktov : Roč. 7. - Bratislava : Filozofická 

fakulta UK, 2019. - S. 33-34. - ISBN 978-80-8127-252-3 
[Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. 7, Bratislava, 27.11.2019 - 28.11.2019] 

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách 

BAB01 - Bratská, Mária [UKOFIPS] - Bohunická, Lenka [UKOFIDF] - Czako, Matej [UKOFIPS] - Čabrunová, Anna 

[UKOFIKN] - Fabián, Dušan [UKOFIPS] - Gajdošová, Eva - Habiňáková, Erika [UKOFIPS] - Heretik, Anton, st. 

[UKOFIPS] - Herényiová, Gabriela [UKOFIPS] -Hochelová, Mirina [UKOFIPS] - Hotár, Viliam [UKOFIAD] - 

Hrabovská, Anna [UKOFISC] - Letovancová, Eva [UKOFSAP] - Ludrovská, Katarína [UKOFIPS] - 

Matulčíková, Mária [UKOFIPA] - Máthé, Róbert [UKOFIPS] - Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] - Páričková, 

Izolda [UKOFIPS] - Plašienková, Zlatica [UKOFIDF] - Rijáková, Zita [UKOFIPS] - Rošková, Eva [UKOFIPS] - 

Štúr, Ivan [UKOFIPS] - Taročková, Tatiana - Zala, Gabriel [UKOFIPS] - Lechta, Viktor - Požár, Ladislav - 
Vačková, Kvetoslava [UKOPDPS] - Vašek, Štefan - Zelina, Miron - Zelinová, Milota - Sejčová, Ľuboslava 

[UKOFIPA] - Dobrotka, Gejza [UKOFIPS]: Pedagogická psychológia : terminologický a výkladový slovník. - 

Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. - 463 s. 

ISBN 80-08-02498-4 

Ohlasy (2): 

[o4] 2020 Szabová-Šírová, L.: Spojnica psychologičky Márie Bratskej s andragogikou. In: Acta andragogica 7. 

Bratislava : Stimul, 2020, S. 162 

[o4] 2021 Sejčová, Ľ.: Šikanovanie a kyberšikanovanie v škole. Bratislava : Univerzita Komenského, 2021, S. 

202 

BCI Skriptá a učebné texty 

BCI01 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (100%) : Teórie vývinovej psychológie 1 [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - 

Bratislava : Stimul, 2017. - 114 s. [6,9 AH] [online] 

Lit. 111 zázn. 

ISBN 978-80-8127-181-6 

URL: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_BM_teorie_vyv_psych1.pdf 

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách 

BDB01 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (100%) : Vývin vnímania u detí a dospievajúcich 

Lit. 15 zázn. 

In: Slovenská encyklopédia edukológie. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 78-89. - ISBN 
978-80-223-3747-2

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 



BDF01 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Bojom proti mobbingu za bezpečnosť práce na pracoviskách 

Lit. 1 zázn. 

In: Bezpečná práca. - Roč. 31, č. 3 (2000), s. 9-10 

BDF02 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Stres a jeho zvládnutie 

Lit. 2 zázn. 

In: Bezpečná práca. - Roč. 31, č. 5 (2000), s. 5-7 

BDF03 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Volajte ma Batman : o magických javoch v populárnej kultúre detí a 

mládeže 

In: Dieťa nielen pre rodičov. - Roč. 8, č. 5 (2002), s. 16-17. - ISSN 1335-0919 

BDF04 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Vplyv mediálneho násilia na prežívanie divákov 

In: Sociálna prevencia. - Roč. 5, č. 1 (2010), s. 18-19. - ISSN 1336-9679 

Ohlasy (1): 

[o1] 2011 Emmerová, I.: New educational review, roč. 24, č. 2, 2011, s. 171 - SSCI 

BDF05 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Animovaný film a vývinové osobitosti detského veku 
Lit. 33 zázn. 

In: Homo Felix. - Č. 1 (2011), s. 16-19. - ISSN 1338-2268 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

BED01 Hermannová, Nina [UKOFIES] - Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Hodnotenie estetickej dimenzie životného 

prostredia u stredoškolskej mládeže 

Lit. 3 zázn. 

In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1996. - S. 89-92. - 

ISSN 1335-0285 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

BEF01 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Námet na systémový prístup k environmentálnej výchove na vysokých 

školách 

Lit. 2 zázn. 

In: Stratégia environmentálneho vzdelávania a výchovy na školách Slovenskej republiky a vo svete. - Bratislava : 

Strom života, 1994. - S. 126-129. - ISBN 80-7098-035-4 

[Stratégia environmentálneho vzdelávania a výchovy na školách Slovenskej republiky a vo svete : konferencia. 

Bratislava, 27.-28.4.1994] 

BEF02 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] - Naništová, Eva: Environmentálna psychológia vo výuke : nutnosť jednotnej 

varianty? 
In: Retrospektíva, realita a perspektíva psychológie na Slovensku. - Bratislava : Stimul, 1996. - S. 34-37. - ISBN 

80-85697-50-5

[Retrospektíva, realita a perspektíva psychológie na Slovensku : zjazd slovenských psychológov. 8., Bratislava,

30.5.-1.6.1996]

BEF03 Naništová, Eva - Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Koncept miesta v environmentálnej psychológii 

Lit. 11 zázn. 

In: Človek na počiatku nového tisícročia. - Bratislava : MO SR, 1998. - S. 305-307. - ISBN 80-967228-9-1 

[Psychologické dni. Bratislava, 25.-27.9.1997] 

BEF04 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] - Chudová, Andrea: Vnímanie role otca a matky očami adolescentov 
Lit. 11 zázn. 

In: Psychológia na rázcestí. - Bratislava : Stimul, 2002. - S. 362-366. - ISBN 80-85697-88-2 

[Psychológia na rázcestí : zjazd slovenských psychológov. 10., Bratislava, 17.-19.10.2002] 



BEF05 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (100%) : Working with children - attracting the child visitor : forms of 

specialised programmes and activities for different age groups, their objectives, goals and results, and methods of 

work with children 

Lit. 14 zázn. 

In: Conference report = Tagungsbericht 2011. - Martin : Slovenské národné múzeum, [2013]. - S. 28-43. - ISBN 

978-80-8060-306-9

[Konferencia. 25., Bardejov, 20.8.-25.8.2011]

DAI Dizertačné a habilitačné práce 

DAI01 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Utváranie hodnôt ako vzťahotvorných kvalít. - Bratislava : [s.n.], 1995. - 120 

s. 

Lit. 118 zázn. 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 

EDI01 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: J. Dunovský a kol.: Sociální pediatrie 

In: Psychofórum. - Č. 2 (1999), 37-38. - ISSN 1335-6267 
Rec.: Sociální pediatrie / J. Dunovský. - Praha : Grada, 1999 

EDI02 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Tomáš Novák: Rodičovské judo 

In: Psychofórum. - Č. 1 (2001), s. 37-38. - ISSN 1335-6267 

Rec.: Rodičovské judo / T. Novák. - Praha : Grada, 2000 

EDI03 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Eva Dreikursová-Fergusonová: Adlerovská teória 

In: Psychofórum. - Č. 1 (2005), s. 46-47. - ISSN 1335-6267 

Rec.: Adlerovská teória / E. Dreikursová-Fergusonová. - Bratislava : Slovenská adlerovská spoločnosť, 2005 

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch 

EDJ01 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Dieťa pred televíznou obrazovkou 

In: Dieťa nielen pre rodičov. - Roč. 2, č. 2 (1996), s. 28-29. - ISSN 1335-0919 

EDJ02 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Porozumenie bez slov : domáce zvieratká kamaráti našich detí 

In: Dieťa nielen pre rodičov. - Roč. 3, č. 1 (1997), s. 4-5. - ISSN 1335-0919 

GAI Správy 

GAI01 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Výskumná správa o úrovni pripravenosti na školu, o úrovni rečového vývinu 

a vývinu tvorivých schopností u detí materských škôl zaradených do projektu Škola dokorán. - Bratislava : 

Katedra psychológie FF UK, 1998. - 15s. 
Lit. 8 zázn. 

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

GII01 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Životné prostredie očami občanov : niekoľko postrehov z enviromentálneho 

výskumu 

In: Práca. - príl. Zelené Slovensko, roč. 47, č. 129 (1992), s. 11 

GII02 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Prečo sú práve Akty X objektom kritiky : strach z neznáma a kontrola na 

obrazovke 

In: Národná obroda. - Roč. 9, č. 43 (1998), s. 9. - ISSN 1335-4671 

GII03 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Náš jubilant - Doc. PhDr. Matej Czako, CSc. 

In: Psychofórum. - Č. 1 (2000), s. 38-39. - ISSN 1335-6267 



GII04 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS]: Mel Markowski o pobyte na Slovensku 

In: Naša univerzita. - Roč. 48, č. 4 (2001), s. 14. - ISSN (print) 1338-4163 

GII05 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] - Marušková, Marta: Testy školskej spôsobilosti pre sociálne znevýhodnené 

deti. - Bratislava : ICL, 2004. - 46 s. 

Lit. 37 zázn. 

Ohlasy (5): 
[o4] 2006 Farkašová, E. - Kundrátová, B.: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 41, č. 2, 2006, s. 151 

[o4] 2009 Farkašová, E.: Premeny psychológie v európskom priestore. Bratislava : Stimul, 2009, S. 402 

[o4] 2008 Huľová, Z.: InteRRa 6 : interkulturalita a národnostné menšiny : v sociálnych, filozofických, 

pedagogických, kultúrnych, historických a prírodovedných súvislostiach. Spišská Nová Ves : Hnutie R - Spiš, 

2008, S. 308 

[o4] 2010 Kundrátová, B.: Dieťa v ohrození. Bratislava : Slovenská vysoká škola práva, 2010, S. 137 

[o3] 2012 White, J.M.: Pitfalls and bias : entry testing and the overrepresentation of Romani children in special 

education. Budapest : REF, 2012, S. 75 

O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka 

O201 Hapčová, Margaréta [UKOFIPS] (11.112%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (11.111%) - Mesárošová, Barbora 

[UKOFIPS] (11.111%) - Konrádová, Ľubica [UKOFIPS] (11.111%) - Harvanová, Silvia [UKOFIPS] (11.111%) - 

Blaho, Radoslav [UKOFIPS] (11.111%) - Chudá, Eva [UKOFIPS] (11.111%) - Souček Vaňová, Michaela 

(11.111%) - Malík, Barbora (11.111%): Exekutívne funkcie u detí od predškolského veku po adolescenciu a ich 

ďalšie súvislosti - predstavenie výskumných projektov = Executive functions of children from preschool to 

adolescence and their other contexts - presentation of research projects 

In: Sociálne procesy a osobnosť 2022 : kniha abstraktov. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických 

vied, 2022. - S. 27-27. - ISBN 978-80-89524-69-3 

[Sociálne procesy a osobnosť 2022. 23, Stará Lesná, 05.09.2022 - 07.09.2022] 

O202 Konrádová, Ľubica [UKOFIPS] (50%) - Demkaninová, Diana [UKOFIPS] (5%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] 
(30%) - Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (5%) - Hapčová, Margaréta [UKOFIPS] (5%) - Harvanová, Silvia 

[UKOFIPS] (5%): BRIEF2 porovnanie hodnotenia exekutívnych funkcií rodičmi, učiteľmi a adolescentami = 

BRIEF2 comparison of parents', teachers' and adolescents' evaluation of executive functions 

In: Sociálne procesy a osobnosť 2022 : kniha abstraktov. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických 

vied, 2022. - S. 29-29. - ISBN 978-80-89524-69-3 

[Sociálne procesy a osobnosť 2022. 23, Stará Lesná, 05.09.2022 - 07.09.2022] 

O203 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (50%) - Konrádová, Ľubica [UKOFIPS] (5%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] 

(30%) - Hapčová, Margaréta [UKOFIPS] (5%) - Demkaninová, Diana [UKOFIPS] (5%) - Harvanová, Silvia 

[UKOFIPS] (5%): Porovnanie účinnosti škály BRIEF-2a performačných testov pri meraní horúcich a chladných 

EF u dvoch kategórií detí školského veku = Comparison of the effectiveness of the BRIEF-2 scale and 

performance tests in measuring hot and cold EF in two categories of school-age children 
In: Sociálne procesy a osobnosť 2022 : kniha abstraktov. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických 

vied, 2022. - S. 30-30. - ISBN 978-80-89524-69-3 

[Sociálne procesy a osobnosť 2022. 23, Stará Lesná, 05.09.2022 - 07.09.2022] 

O204 Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (20%) - Hapčová, Margaréta [UKOFIPS] (20%) - Mesárošová, Barbora 

[UKOFIPS] (20%) - Konrádová, Ľubica [UKOFIPS] (20%) - Demkaninová, Diana [UKOFIPS] (20%): 

Psychometrické vlastností slovenskej verzie dotazníka BRIEF-2 :Pilotné výsledky = Psychometric properties of 

the Slovak version of behaviour rating inventory of executive function : Preliminary results 

In: Sociálne procesy a osobnosť 2022 : kniha abstraktov. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických 

vied, 2022. - S. 31-31. - ISBN 978-80-89524-69-3 

[Sociálne procesy a osobnosť 2022. 23, Stará Lesná, 05.09.2022 - 07.09.2022] 

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok 



V101 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (34%) - Ludrovská, Katarína [UKOFIPS] (24%) - Konrádová, Ľubica 

[UKOFIPS] (24%) - Blaho, Radoslav [UKOFIPS] (9%) - Szabó, Andrea Kristína (3%) - Radványiová, Nikola 

(3%) - Guľa, Štefan (3%): Osobnosť ako zdroj reziliencie a rizika u pacientov s chronickým ochorením. - 1. vyd. - 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. - 285 s. [print] 

ISBN 978-80-223-5447-9 

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka 

V201 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (33.334%) - Chamutyová, Lucia (33.333%) - Chudý, Vladimír [UKOFIPS] 

(33.333%): Sebaúcta a symptómy depresie, anxiety a stresu u súrodencov detí s kombinovaným postihnutím = 

Self-esteem and symptoms of depression,anxiety and stress in siblings of children with combined disabilities 

Lit.: 22 zázn. 

In: Psychologica : Roč. 52. - Bratislava : Stimul, 2022. - S. 28-43. - ISBN 978-80-8127-350-6 

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu 

V301 Rašková, Barbara [UKOLFFYU] (30%) - Chudá, Eva [UKOFIPS] (10%) - Žilková, Viktória [UKOLF] (25%) - 

Celušáková, Hana [UKOLF] (10%) - Polónyiová, Katarína [UKOLFFYU] (10%) - Mesárošová, Barbora 

[UKOFIPS] (5%) - Ostatníková, Daniela [UKOLFFYU] (5%) - Babinská, Katarína [KAUT] [UKOLFFYU] 
(5%): Executive functions in children with autism spectrum disorder 

Lit.: 98 zázn. 

In: Activitas Nervosa Superior Rediviva. - Roč. 64, č. 2-3 (2022), s. 47-56. - ISSN (print) 1337-933X 

Indikátor časopisu: 

SJR (SCOPUS) 2021=0.112 

SNIP (SCOPUS) 2021=0.080 

CiteScore (SCOPUS) 2020=0,6 

Kvartil Q: 

scimago-sjr -- Q4 [Neuroscience (miscellaneous)] -- 2021 

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 97): 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1) 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (1) 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (1) 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (8) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (17) 

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (7) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (18) 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií (1) 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (4) 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (3) 
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

BCI Skriptá a učebné texty (1) 

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách 

(1) 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (5) 

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

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (5) 

DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (3) 

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (2) 

GAI Správy (1) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (5) 

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok (1) 

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka (1) 



V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu (1) 

O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka (4) 

Štatistika ohlasov (66): 

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (4) 

[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (4) 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (12) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (46) 

     počet prác s ohlasom: 24 
     počet ohlasov: 66 

h-index: 4



PREHĽAD PEDAGOGICKEJ PRAXE 

Co-garant v odbore Psychológia – špecializácia Vývinová psychológia  (bakalársky stupeň) 

r. 1992-2022 - 30 rokov pedagogickej praxe na Katedre psychológie FiFUK v Bratislave

– predmet Vývinová psychológia I

(predmet; podiel vplyvu dedičnosti a prostredia; metódy vývinovej psychológie; reprezentatívne vývinové 

teórie) 

- predmet Vývinová psychológia II

(kognitívny, emocionálny a motivačný vývin z aspektu celoživotnej ontogenetickej 

a biodromálnej psychológie) 

- predmet Vývin v období dospievania, dospelosti a staroby

( otázky vývinovej psychológie v kontexte celoživotnej perspektívy) 

- predmet Vybrané otázky vývinovej psychológie

(úloha detskej hry, kresby, nových médií a ďalších kultúrnych nástrojov vyšších psychických funkcií) 

- predmet Environmentálna psychológia  (do r. 2002)

( predmet; metódy; environmentálna percepcia, environmentálna kognícia; osobnosť v environmentálnej 

psychológii; koncept a významnosť miesta, paradigma miesta), 

- predmet Sociálno -psychologický výcvik (SPV I) – základy komunikácie a sebapoznávania

v práci so skupinou, (SPV II) skúsenosti v skupinovej interakcii. 

- predmet Ontogenetická psychológia – predmet prednášaný na Katedre pedagogiky (do r.  2000)

- predmet Psychológia masmédií - predmet prednášaný na Katedre žurnalistiky, s dôrazom na

vývinové aspekty mediálnej psychológie

- predmet Dôsledky vplyvu médií na duševné zdravie (pre študentov PhD.)

- Bakalársky seminár

- Magisterský seminár

- Doktorandský seminár

V Bratislave, 21.12.2022  doc.PhDr. Barbora Mesárošová, PhD. 



ZOZNAM RIEŠENÝCH VÝSKUMNÝCH GRANTOV 

1. Problematika školskej spôsobilosti detí zo znevýhodneného prostredia

PhDr.Barbora Mesárošová, CSc. ako expert projektu Phare (SR0103.01) pod názvom  „Podpora 
rómskej menšiny v oblasti vzdelávania" riešila v rokoch 2003-2004  výskumnú úlohu týkajúcu 
sa školskej spôsobilosti rómskych detí. Cieľom projektu bolo vyvinúť diferenciálno-
diagnostický nástroj na posúdenie toho, či sú nedostatočné výkony rómskych detí, ktoré majú 
byť v nastávajúcom šk. roku zaškolené, v jednoduchých kognitívnych a kognitívno-sociálnych 
úlohách, zapríčinené mentálnou retardáciou, alebo majú svoj pôvod skôr v sociálnych 
podmienkach, v ktorých tieto deti vyrastajú. Riešiteľkami projektu bol vyvinutý test, 
pozostávajúci z 8 úloh, z ktorých časť testovala školskú zrelosť a druhá časť školskú 
pripravenosť, súvisiacu s podnetnosťou prostredia. Test bol štandardizovaný na vzorke 
rómskych detí z rôznych lokalít Slovenska, žijúcich v prostredí rozličnej socio-ekonomickej 
úrovne. Výskumnú úlohu autorky úspešne obhájili a výstupy v podobe skríningového testu 
a manuálu k metodike poskytli pre potreby pracovníkov PP poradní, ktorí takto získali nástroj 
na kultúrne nepredpojaté posudzovanie rómskych detí pri ich nástupe do školy.      

Ohlasy na výstup: GII Mesárošová, B., Marušková, M.: Testy školskej spôsobilosti pre sociálne 
znevýhodnené deti. Príručka k testom, ECO Agency, Bratislava, 2004. 

1. Farkašová, E. – Kundrátová, B.: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 41, č.2, 2006, s.
151.

2. White, J.M.: Pitfalls and Bias: Entry Testing and the Overrepresentation of Romani children in
Special Education.Roma Education Fund, Budapest, Mark Center, April 2012, s.122.

3. Kovalcikova, I.: Dynamic Testing and Assessment of Latent Learning Capacities. In: Sosyal
Bilimler Arasturmalavi Dergisi.1, 2009, s. 53.

4. Čavojová, V., Belovičová, Z.:Roma practical skills test (RPST). Effective mean of estimation of
practical inteligence for psychologists and teachers. In: ICER 2008: International conference
of education. Madrid, 17.-19. november 2008. Madrid International association of
technology, 2008/ - ISBN 978-84-612-5091-2, s.2

2. environmentálna problematika bola rozpracovaná v celom rade projektov. Dva projekty
GA VEGA (1991-1993;2000-2002) , tri jednoročné projekty s podporou Rakúskeho inštitútu
(Austrian Science and Research Liaison Office), v ktorých PhDr. Barbora Mesárošová, CSc.
bola vedúcou riešiteľkaou (2001-2003), jeden projekt z podporou Rakúskeho inštitútu, kde
bola zástupkyňou (2000), jedna Grantová úloha udelená v rámci medzinárodnej spolupráce s
Univerzitou Complutence v Madride (1994-1996), kde bola riešiteľkou  a dva fakultné
projekty v období (1996-2000).

Ústrednou problematikou, na riešení, ktorej sa podieľala, bola ochrana životného prostredia 
pred dôsledkami radikálnych civilizačných zásahov do domovského prostredia obyvateľov a 
následne na túto problematiku nadväzujúca téma, ktorou je význam a významnosť miesta v 
živote človeka a  jeho väzba na miesto bývania, resp. miesto domova. Cieľom environmentálne 
orientovaných projektov bolo rozpracovať kategóriu väzby na miesto v kontextuálnej 
perspektíve. Autori sa zamerali predovšetkým na dominujúci charakter väzby v sledovaných 
oblastiach, z ktorých pochádzali účastníci výskumu– závislosť na mieste, identitu s miestom. 



Na základe dát, získaných z terénneho výskumu sa uskutočnila analýza  sociokultúrnych a 
individuálnych aspektov väzby a bol navrhnutý model ich spolupôsobenia v závislosti od 
vytypovaných prediktorov. Dosiahnuté výsledky, realizované na populácii detí a adolescentov, 
prinášajú informácie o  charaktere environmentálnych dispozičných štruktúr, o identite  s 
miestom a významnosti miesta (sense of place).  

Ohlasy na výstup: Naništová, E., Mesárošová, B.: Analýza väzby na miesto     a environmentálne 
dispozičné štruktúry u detí z vidieka a z mesta.  Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 34, 
2000, č.1, s. 3-22.     (18 ohlasov)      

1. Lášticová, B., Bianchi, G.: Československá psychologie, roč. 47, č.5, 2003, s. 421.

2. Kretová, E.: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 38, č.2, 2003, s.148.

3. Vágnerová, M.: Vývojová psychologie, Praha: Karolínum, 2008, s. 268.

4. Žitňanová, V.:Preferencia miesta v staršom školskom veku. In: Naništová, E.: Domov ako
osobne významné miesto v živote človeka. Tyrnaviensis 2008. s. 55; 66.

5. Giannakopoulou, S. - Kalianpakos, D.: Journal of mountain science, roč. 13, č. 3, 2016, s.
438 –SCI

3. otázky súvisiace s psychológiou médií boli riešené v projekte: „Perspektíva televízneho
násilia u detí z hľadiska dynamicko-transakčnej perspektívy.“ Grantová úloha 1/9200/02
udelená komisiou VEGA pri MŠ SR. Vedúca projektu PhDr. B. Mesárošová, CSc., projekt
riešený v rokoch 2002-2004.

Vo výskumnom projekte s podporouVEGA 1/9200/ sa PhDr. Barbora Mesárošová,CSc. 
zamerala na analýzu percepcie televíznych divákov  z hľadiska dynamicko-interakčnej 
perspektívy Inga Sandera. Autor kladie dôraz na diváka ako na aktívnu zložku komunikácie 
prebiehajúcej na úrovni sledovania televízneho programu. Zároveň však pripúšťa, že každý 
divák v sebe obsahuje i pasívnu zložku v podobe pasívneho prijímania podnetov. Ide najmä o 
podnety, ktoré poskytujú malý priestor pre individuálnu interpretáciu, resp. nútia recipienta 
bez výhrad prijímať a reagovať určitým spôsobom. Ako hovorí autor, teória zahŕňa 3 ústredné 
pojmy (Sander, 1998): interakcia, dynamika a systematizácia. Interakciu definuje ako 
spoluprácu dvoch premenných (TV príbeh a divák), ktoré sú navzájom závislé i nezávislé. Inak 
povedané, príčinu a následok nemožno skúmať oddelene. Dynamika tvorí prechod od 
statického chápania závislosti premenných k ich dynamickému poňatiu. V tomto druhom 
prípade premenné spolu vytvárajú meniaci sa dynamický, komplementárny systém rôznych 
aspektov pôsobenia. Posledným relevantným pojmom je systematizácia, a to v kontexte 
systematického skúmania premenných. Problém je totiž nutné skúmať ako celok, nie ako súčet 
jednotlivých jeho častí.  Sander (1998) vo svojom dynamicko-interakčnom modeli rozlišuje 
tieto kategórie premenných: individuálny spôsob percepcie násilia, obsahové premenné, 
emocionálne premenné, premenné kognitívnej percepcie, osobnostné dispozície a 
demografické znaky. Za originálny prínos realizovaného výskumu považujem:  

 Navrhnutie všeobecného metodologického postupu analýzy kontextových faktorov
násilných televíznych programov na základe ich kategorizácie, ktorú používal tím
amerických mediálnych psychológov z Univerzity  v Santa Barbare pod vedením
Barbary Wilsonovej. Výber televíznych programov rôznych žánrov s násilnou
problematikou, v ktorých sme sa zamerali na identifikovanie najzávažnejších



kontextových faktorov. Predbežný výskum, zameraný na výber ukážok sme realizovali 
na vzorke 78 detí vo veku 10 až 13 rokov. Tento postup sa dá uplatniť i pri voľbe 
odlišnej kategorizácie kontextových faktorov, napr. od Groebela, Warrena a Pottera , 
Galtunga a i. 

 Potvrdenie predpokladu o komplexnom pôsobení viacerých mediačných premenných
(osobnostných vlastností, citového rozpoloženia, osobnostnej zameranosti, úrovne
rozumových schopností, demografických charakteristík) na spôsob percepcie,
identifikáciu a interpretáciu kontextových faktorov príbehu, situácie, interakcie
realizáciou výskumu v troch lokalitách Slovenska so 165 deťmi 5.-7. ročníka ZŠ.

 Aplikáciu dosiahnutého poznatkového potenciálu, ktorý poskytuje zvolený
metodologický postup  vzhľadom  na percepciu detského diváka pri utváraní
koncepcie  mediálnej výchovy, resp. pri výchove k mediálnej gramotnosti     (v rovine
účinkov hodnotových orientácií a postojov, v rovine prežívania a osobnostnej
zameranosti divákov, v rovine identifikácie s prezentovaným vzorom.)

Ohlasy na výstup: Mesárošová, B.-Naništová, E.: Násilie v masmédiách a jeho vplyv na 
detského diváka. Dobrý človek: Nitra UKF, 2002, ss. 131-141. ISBN 80-8050-557-8 (5 ohlasov) 

1. Sejčová, Ľ.  In: Delikvencia mládeže . - Bratislava : Stimul, 2009 , s. 116

2. Klímová, Ľ. - Sejčová, Ľ.: In: Vychovávateľ, roč. 56, č. 7, 2008 , s. 9

3. Šramová, B. - Fandelová, E.In: Stav kultúry pre deti a mládež . - Nitra :
UKF, 2005 ; s. 206

4. Sejčová, Ľ. - In: Vychovávateľ, roč. 51, č. 1, 2004 , s. 16

5. Slovíková, M. - In: Podpora a ochrana zdravia učiteľov . - Bratislava : Stimul,
2010 , s. 48

      Ohlasy na výstup: Mesárošová, B.: Vplyv mediálneho násilia na prežívanie divákov. Sociálna 
prevencia 1, 2010, s. 18-19. 

       Emmerová, I.: Prevention of pupils´problem behaviour in school environment in the Slovak 
Republic. The New Educational Review  2., 24, 2011, s. 162-172,   s.167 .      

Mediálna problematika bola riešená aj: 

a) v monografii k habilitačnému konaniu :“ AAB Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (100%) : Vplyv

médií na vývin psychiky detí a dospievajúcich [elektronickýzdroj]. 2015,

1. vydanie, 347 zázn. ISBN 978-80-223-4040-3

Ohlasy: Heretik, A. – In: Forenzná psychológia: Lindeni, 2019; s.573.

b) v projekte “Automatizované rozpoznávanie antisociálneho správania v online komunitách”

(APVV-17-0267)

Obdobie riešenia: 2018 – 2020



 Vedúci projektu: prof., Ing. Pavol Návrat, PhD., spoluriešiteľka: doc. PhDr. Barbora 
Mesárošová, CSc. 

      Projekt sa zameriaval na výskum nových modelov a metód pre automatizované 
rozpoznávanie antisociálneho správania v online komunitách. Antisociálne správanie v online 
prostredí patrí medzi najaktuálnejšie a najvážnejšie problémy, ktoré výrazným spôsobom 
ohrozujú nielen princípy, na ktorých bol web vybudovaný, ale majú aj kritický presah do 
fungovania spoločnosti. Typickým príkladom je šírenie falošných informácií prostredníctvom 
sociálnych sietí, ktoré vplývajú na budovanie názorov ľudí a ovplyvňujú tak ich následné 
rozhodnutia. Iným typickým príkladom je šírenie neznášanlivých postojov, príp. priame 
útočenie na osoby v online priestore. Tieto negatívne situácie nechtiac umožnil rozvoj 
informačných technológií. Informačné technológie sa však teraz môžu stať aj prostriedkom 
pre lepšie porozumenie a vysporiadanie sa s týmto fenoménom. Úspešné dosiahnutie tohto 
cieľa však vyžaduje multidisciplinárny výskum. Primárnym zameraním projektu je výskum 
modelov a metód pre automatizované rozpoznávanie antisociálneho správania. Explicitné 
modely je možné rozvinúť vďaka dátovej analýze integrovaných datasetov, ale aj na 
kvalitatívnom porozumení malígneho obsahu a správania. 

- Poznámka: Výskumný projekt APVV-17-0267: Automatizované rozpoznávanie antisociálneho

správania v online komunitách (riešitelia z Katedry psychológie FiFUK a Fakulty

elektrotechniky STU a ďalších pracovísk), v ktorom som bola spoluriešiteľkou, bol zrušený kvôli

personálnym nezhodám na pracovisku spoluriešiteľov, začatý výskum nebol finalizovaný.

4. problematika  osobnostnej a psychosociálnej reziliencie bola riešená v rámci projektu
VEGA pod názvom „Životný štýl, reziliencia a tvorivosť slovenských adolescentov v kontexte
adlerovskej psychológie.“  Vedúcou riešiteľkou grantovej úlohy č.1/0392/11  VEGA bola Doc.
PhDr. Eva Szobiová, CSc., zástupkyňa vedúcej projektu PhDr.Barbora Mesárošová, CSc,
projekt bol riešený v rokoch 2011-2014.

Ako spoluriešiteľka projektu VEGA  1/0392/11  sa PhDr.Barbora Mesárošová, CSc.  zamerala 
na problematiku  reziliencie – schopnosti vzdorovať nepriazni - u adolescentov a mladých ľudí 
na prahu dospelosti. Na pozadí celospoločenských problémov dnešnej doby priblížili autori 
ťažkosti a riziká, ktorým musia mladí ľudia čeliť s ohľadom na vývinové špecifiká, ktoré sú 
príznačné pre ich aktuálnu životnú etapu. Ako protiváhu k rozličným rizikovým faktorom, 
pôsobiacim na úrovni jednotlivca, rodiny či komunity, sme upriamili pozornosť aj na 
protektívne faktory, oslabujúce (či zamedzujúce) vážnejšie účinky rizík. Ťažisko príspevku 
B.Mesárošovej spočívalo na úsilí  mnohostranne vymedziť  a explikovať pojem reziliencia (ako
črtu či proces, príp. výsledok doterajšieho vývinu),  snažila sa podať náčrt jednotlivých období
(vĺn) výskumu reziliencie, podľa úrovne a šírky rozpracovanosti problematiky a životnej etapy.
Pokúsila sa tiež o analýzu reziliencie v čase najturbulentnejšieho dosahovania identity s cieľom
poukázať na jedinečnosť tohto procesu, ktorý má svoj základ v životnom štýle jednotlivca,
utváranom od útleho detstva. Poskytla prehľad modelového prístupu k reziliencii podľa Ann
Mastenovej (2001), ktorá rozlišuje dve hlavné kategórie modelov – na osobu zamerané
modely a modely zamerané na premenné. Obe kategórie sa autorka snažila konkretizovať, pre
lepšie ozrejmenie vplyvov (resp. faktorov), pôsobiacich na rôznych úrovniach a v rôznych
súvislostiach. Spoločne s členmi tímu sme sa snažili overiť platnosť modelu psychosociálnej



reziliencie u začínajúcich vysokoškolákov (N = 492) rôznych študijných odborov UK, STU, EU 
prostredníctvom verifikácie vzájomných vzťahov medzi jej prediktormi a moderátormi. 

V súvislosti s riešením problematiky reziliencie sa B.Mesárošová zamerala i na hľadanie 
vhodných nástrojov na jej meranie. Od medzinárodne známej a uznávanej autorky Škály 
reziliencie – The Resilience Scale – americkej profesorky Gail Wagnildovej obdržala licenciu na 
tento merací nástroj, ktorý podrobila adaptácii na slovenské podmienky (preklad, 
štandardizácia).  Od ukončenia projektu v spoluautorstve s kolegami riešila problematiku 
reziliencie v rôznych súvislostiach : u uchádzačov o štúdium psychológie (Hajdúk, Heretik, jr.), 
u príslušníkov ozbrojených síl vyslaných do rizikových oblastí (Sopoliga, Trojanová), u
chovancov diagnostických centier pre mladistvých delikventov (Pittnerová), v rodinných
súvislostiach (Krčíková) a i.

Ohlasy na výstup: Mesárošová, B.:  Faktory, procesy a modely ako zdroje porozumenia 
reziliencii u adolescentov. Szobiová, E. a kol.:  Životný štýl, tvorivosť a reziliencia 
adolescentov [elektronický zdroj] Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 29-53.   
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zdroj] . - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013 , s. 76

2. Szobiová, E. - In: Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov [elektronický zdroj] . -

Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 101

3. Filkorová, J. - Szobiová, E. - In: Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov [elektronický

zdroj] . - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013,  s. 129

4. Vlčáková, M. - Szobiová, E. - In: Životný štýl, tvorivosť a reziliencia adolescentov

[elektronický zdroj] . - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 146

5. Gajdošová,E.- Greškovičová, K.- Szobiová,E. – In:Sociálno-emocionálne zdravie žiakov

2021,IPV Inštitút priemyslenej výchovy, Žilina 2021, s.33.

Ohlasy na výstup: Mesárošová, B., Hajdúk, M., Heretik, A., jr.: Reziliencia ako črta a výsledok 
v procese prijímacích pohovorov uchádzačov o štúdium v odbore psychológia. 
Českoslovencká psychologie. Roč. 58, č. , s.340-354. 
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Magnanimitas, 2015, s. 880
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V období 2013-2016 riešila problematiku týkajúcu sa reziliencie u chronicky chorých 
pacientov GA VEGA 1/1013/16 “Osobnosť ako zdroj reziliencie i rizika u chronicky chorých 
pacientov”.  

 V101 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (34%) - Ludrovská, Katarína [UKOFIPS] (24%) - 
Konrádová, Ľubica [UKOFIPS] (24%) - Blaho, Radoslav [UKOFIPS] (9%) - Szabó, Andrea 
Kristína (3%) - Radványiová, Nikola (3%) - Guľa, Štefan (3%): Osobnosť ako zdroj reziliencie a 
rizika u pacientov s chronickým ochorením. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v 
Bratislave, 2022. - 285 s. [print]  ISBN 978-80-223-5447-9  

5.Problematika sebaregulácie  a exekutívnych funkcií

VEGA 1/0640/22 “Seberegulácia detí v mladšom školskom veku - úloha
temperamentu a exekutívnych funkcií“  

Obdobie riešenia: 2022-2025  Vedúca projektu: doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.         
Hlavným cieľom  projektu je analýza vzťahu medzi temperamentom a exekutívnymi 
funkciami vo vývinovom kontexte  a ich kritická úloha v sebaregulačnom procese u detí v 
mladšom školskom období. Správanie detí sa bude hodnotiť prosterdníctvom 
performačných úloh, zameraných na exekutívne funkcie, hodnotením ich deficitov 
rodičmi, ako aj cez rodičovské hodnotenie temperamentu. Tieto vzťahy sa budú testovať 
aj v biologickej rovine, sledovaním aktivity a reaktivity ANS počas performačných testov 
i v pokojovej fáze. Využitím viaczdrojového hodnotenia možno zvýšiť validitu zistení a 
lepšie porozumieť  vekom podmieneným zmenám v sebaregulácii na  biologickej aj 
behaviorálnej úrovni. 

Ohlasy na výstupy neboli sledované. 

O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka 

 O201 Hapčová, Margaréta [UKOFIPS] (11.112%) - Turoňová, Daniela [UKOFIPS] (11.111%) - Mesárošová, 
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- Malík, Barbora (11.111%): Exekutívne funkcie u detí od predškolského veku po adolescenciu a ich ďalšie
súvislosti - predstavenie výskumných projektov = Executive functions of children from preschool to adolescence
and their other contexts - presentation of research projects
In: Sociálne procesy a osobnosť 2022 : kniha abstraktov. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických
vied, 2022. - S. 27-27. - ISBN 978-80-89524-69-3
[Sociálne procesy a osobnosť 2022. 23, Stará Lesná, 05.09.2022 - 07.09.2022]
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BRIEF2 comparison of parents', teachers' and adolescents' evaluation of executive functions  
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vied, 2022. - S. 29-29. - ISBN 978-80-89524-69-3  
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(5%): Porovnanie účinnosti škály BRIEF-2a performačných testov pri meraní horúcich a chladných EF u dvoch 
kategórií detí školského veku = Comparison of the effectiveness of the BRIEF-2 scale and performance tests in 
measuring hot and cold EF in two categories of school-age children  
In: Sociálne procesy a osobnosť 2022 : kniha abstraktov. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických 
vied, 2022. - S. 30-30. - ISBN 978-80-89524-69-3  
[Sociálne procesy a osobnosť 2022. 23, Stará Lesná, 05.09.2022 - 07.09.2022]  
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vlastností slovenskej verzie dotazníka BRIEF-2 :Pilotné výsledky = Psychometric properties of the Slovak version 
of behaviour rating inventory of executive function : Preliminary results  
In: Sociálne procesy a osobnosť 2022 : kniha abstraktov. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických 
vied, 2022. - S. 31-31. - ISBN 978-80-89524-69-3  
[Sociálne procesy a osobnosť 2022. 23, Stará Lesná, 05.09.2022 - 07.09.2022]      
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Zoznam úspešne ukončených vedecko-výskumných projektov 

„Motivačné a emocionálne aspekty osobnosti vo vzťahu k ochrane životného 
prostredia.“ Grantová úloha č. 10/36, udelená GAV MŠ SR a riešená v rokoch 1991-1993. 
Vedúca grantu Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc., riešiteľka PhDr. B. Mesárošová, CSc. 

Environmentálne dispoičné štruktúry osobnosti ako prediktor jej 
„stretnutí“ s prostredím. Fakultný grant FiFUK v Bratislave, riešený v rokoch 1996 – 
1997, vedúca projektu PhDr. B. Mesárošová, CSc. 

„Vplyv environmentálnych dispozičných štruktúr osobnosti na percepciu a hodnotenie 
estetických kvalít prostredia v rozličných typoch rekreačných rámcov. Fakultný grant 
FiFUK v Bratislave, riešený v rokoch 1998 – 2000, vedúca projektu PhDr. B. Mesárošová, 
CSc.. 



„Sociokulturálne a individuálne aspekty väzby na miesto.“ Grantová úloha č. 1/7375/20, 
udelená komisiou VEGA pri MŠ SR a riešená v rokoch 2000-2002. Vedúca projektu Doc. 
PhDr. Eva Naništová, CSc., zástupkyňa vedúcej projektu PhDr.Barbora Mesárošová, CSc, . 

„Sociocultural and Personal Aspects of Place Attachment: Children.“ Medzinárodný grant 
udelený Austrian Science and Research Liaison Office – ASRLO na rok 2000. Vedúca 
grantu Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc, zástupkyňa vedúcej projektu PhDr.Barbora 
Mesárošová, CSc, . 

„Psychologické a biologické dôsledky radikálnych civilizačných zásahov v Európe 
(Podunajský región).“ Grantová úloha udelená v rámci medzinárodnej spolupráce s 
Univerzitou Complutence v Madride a Univerzitou Komenského v Bratislave. Vedúci 
projektu doc. PhDr. M. Czako, CSc., projekt riešený v rokoch 1994-1996, riešiteľka PhDr. 
B. Mesárošová, CSc..

„Personally Important Place in Human Life.“ Medzinárodný grant udelený Austrian 
Science and Research Liaison Office – ASRLO na rok 2001, vedúca grantu PhDr. B. 
Mesárošová, CSc. 

„Time Attachment and Cultivation Possibilities of Sense of Place.“ Medzinárodný grant 
udelený Austrian Science and Research Liaison Office – ASRLO na rok 2002, vedúca 
grantu PhDr. B. Mesárošová, CSc. 

„Multidimensional Approach Toward Sense of Place, Possibilities of its Cultivation and 
Consequence for Environmental Responsible Behavior.“ Medzinárodný grant udelený 
Austrian Science and Research Liaison Office – ASRLO na rok 2003, vedúca grantu PhDr. 
B. Mesárošová, CSc.

„Perspektíva televízneho násilia u detí z hľadiska dynamicko-transakčnej 
perspektívy.“ Grantová úloha 1/9200/02 udelená komisiou VEGA pri MŠ SR. Vedúca 
projektu PhDr. B. Mesárošová, CSc., projekt riešený v rokoch 2002-2004. 

 „Podpora rómskej menšiny v oblasti vzdelávania" Grantová úloha v Projekte Phare, 
(SR0103.01), sledovaný Úradom vlády SR a Európskou komisiou. Expert projektu: PhDr. 
B. Mesárošová, CSc., projekt riešený v rokoch 2003-2004.

"Developing non-discriminatory quality education for Roma children". Trojstranný 
grantový projekt(Bulharsko, Slovensko, Maďarsko) pod gesciou Európskej komisie 
a ETUCE. Za Slovensko pôsobila ako expert projektu  PhDr. B. Mesárošová, CSc., projekt 
riešený v rokoch 2005-2006.   

„Životný štýl, reziliencia a tvorivosť slovenských adolescentov v kontexte adlerovskej 
psychológie.“ Grantová úloha č.1/0392/11  udelená komisiou VEGA pri MŠ SR. Vedúca 
projektu Doc. PhDr. Eva Szobiová, CSc., zástupkyňa vedúcej projektu PhDr.Barbora 
Mesárošová, CSc, projekt riešený v rokoch 2011-2014. 

“Monitoring a analýza psychofyziologických korelátov, ako ukazovateľov emocionálnych 
stavov a osobnostných premenných” udelená komisiou VEGA pri MŠ SR pod číslom 



1/1110/12. Vedúci projektu Doc.PhDr. Igor Brezina, CSc., riešiteľka projektu 
PhDr.Barbora Mesárošová, CSc., projekt bol riešený v rokoch 2012-2015. 

„Osobnosť ako zdroj reziliencie i rizika u chronicky chorých pacientov.“ Grantová úloha 
č.1/1013/16  udelená komisiou VEGA pri MŠ SR. Vedúca projektu PhDr.Barbora 
Mesárošová, CSc, projekt riešený v rokoch 2016-2018. 

Automatizované rozpoznávanie antisociálneho správania v online komunitách APVV-17-
0267 Obdobie riešenia: 2018 – 2020. Vedúci projektu: prof., Ing. Pavol Návrat, PhD., 
spoluriešiteľka: doc. PhDr. Barbora Mesárošová, CSc. 

Seberegulácia detí v mladšom školskom veku -úloha temperamentu a exekutívnych 
funkcií  VEGA 1/0640/22 Obdobie riešenia: 2022-2025 Vedúca projektu: doc. PhDR. 
Barbora Mesárošová, CSc.    

Účasť na zahraničných vedeckých konferenciách 

AFC1   Monitoring of psychological cosequences of radical environmental 
interference.B.Mesárošová, E.Rošková, M.Schraggeová. 

In: Psychologists Facing the Challenge of a Global Culture with Human Rights 
and Mental Health : Proceedings of the 55th Annual Convention International 
Council of Psychologists, July 14-18, 1997, Graz, Austria / Roswith Roth (Ed.). - 
Lengerich : Pabst Science Publishers, 1999. - ISBN 3-933151-40-6. - S. 445-449. 

AFE     Place attachment and cultivation possibilities of sense of place by children and 
adolescents. Barbora Mesárošová, Eva Naništová.
In: Psychology in dialogue with related disciplines. Proceedings of the 8th 
european congress of psychology, 6-11 July, 2003, Vienna, Austria.

AFG    The influences and effects of media violence on children and youth (in Slovak 
Republic). Barbora Mesárošová. In: Research and debate on media violence 
effects.  Symposium contributions on Xth European Congress of Psychology, 
3-6 July, 2007, Prague, Czech Republic.  Media Violence Invited Symposium.

(Chýba v Zozname publikačnej činnosti)       

AFG03 Attachment, Resilience and Glycosylated Hemoglobin in Patients with Diabetes 
Mellitus Type 1. Konrádová, Ľubica [UKOFIPS] (33.334%) - Mesárošová, Barbora 
[UKOFIPS] (33.333%) - Ludrovská, Katarína [UKOFIPS] (33.333%)  
 [9th RSEP International social sciences conference, Rome, 13.11.2018 - 15.11.2018] 
URL: https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2018/11/Rome-2018-Book-
of-Abstracts.pdf  



AFG04 Processes of Resilience in Patients with Diabetes Mellitus Type 1. Mesárošová, 
Barbora [UKOFIPS] (33.334%) - Ludrovská, Katarína [UKOFIPS] (33.333%) - Konrádová, 
Ľubica [UKOFIPS] (33.333%)  
[9th RSEP International social sciences conference, Rome, 13.11.2018 - 15.11.2018] 
URL: https://rsepconferences.com/wp-content/uploads/2018/11/Rome-2018-Book-
of-Abstracts.pdf      

BEF    Working with children – attracting the  child visitor forms of specialised 
programmes and activities for different age groups; their objectives, goals and 
results; and methods of work with children. Barbora Mesárošová.  In:25th 
international coference of Association of European Open Air Museum, 20-
25 August, 2011, Bardejov, Slovak Republic. Invited lecture.  

Účasť na domácich vedeckých konferenciách so zahraničnými 
účastníkmi 

AFD    Environmental meaning of place and the frameworks of its analysis / Eva 
Naništová, Barbora Mesárošová.  
In: Evaluation and Perception of Landscape Patterns : [Proceedings from 
the 3rd International Conference on Culture and Environment, 23th-25th 
November 1997, Banská Štiavnica, Slovak Republic] / Edited by Ladislav 
Miklós. - Banská Štiavnica : Nadácia UNESCO - Chair for Ecological Awareness, 
1998. - ISBN 80-967351-6-0. - S. 107-114. 

AFC    Zisťovanie úrovne školskej spôsobilosti u sociálne znevýhodnených detí rómskeho 
etnika / Barbora   Mesárošová In: Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických 
kontextech. - ISBN 80-210-3804-   7. - Brno : MU, 2005. - S. 433-440. 

AFD   The level of school eligibility of children from socially disadvantaged environment in 
relation to some indicators of their disadvantage / Barbora Mesárošová In: Quality 
education for children from socially disadvantaged settings : a multi-problem 
phenomenon. –  ISBN 80-969401-0-4. - Bratislava : Výskumný ústav detskej 
psychológie  patopsychológie, 2005. - S.115-119. 

AFD    Prežívanie významnosti miesta kvalitatívna analýza environmentálnej percepcie a 
kognície u  adolescentov / Eva Naništová, Barbora Mesárošová  In: Výchova a 
vzdelávanie k trvalo   udržateľnému rozvoju zborník príspevkov z  5. národnej 
konferencie s medzinárodnou účasťou / [Editor: Marta Halašová]. – Banská Bystrica: 
Fakulta prírodných vied UMB, 2009 - ISBN 978-80-8083-876-8. - CD-ROM; S. 47-61 

AFC   Dweckovej model implicitnej teórie inteligencie a sebaúcta u mladších a starších 
adolescentov / Barbora Mesárošová, Lucia Čemová  In: Sociální procesy a osobnost. 
Člověk na cestě životem : křižovatky a mosty [elektronický zdroj]. –  ISBN 978-80-263-
0029-8. - Brno : MDS, 2011. - S. 190-196 [CD-ROM. 

AFD      Analýza väzby a vnímavosti na miesto v kontexte plnenia vývinových úloh / Barbora 
Mesárošová, Eva Naništová,  In: Osobnosť v kontexte kognícii, emocionality 
a motivácií I:  domáca konferencia s medzinárodnou       účasťou ,( 15. – 16. 



November 2007, Bratislava) [zost.Daniela Čechová, Lenka Golecká]. - Bratislava : 
Stimul, 2007. - ISBN 978-80-89-236-29-9. - S. 33. 

AFD   Väzba na miesto bývania a perspektíva zlepšenia kvality života u príslušníkov rómskej 
minority./ Barbora  Mesárošová, Eva Naništová. In: Psychológia Cassoviensis, Košice 
2008. 

 AFC    Biomarkery a psychická odolnosť somatizácie pri akútnom strese./ Petra Soláriková, 
Barbora Mesárošová  a kol. In: Sociálne procesy a osobnosť, Brno 2014. 

AFD     Overovanie platnosti prediktívneho a moderatívneho modelu psychosociálnej 
reziliencie u slovenských  adolescentov / Barbora Mesárošová. In: Osobnosť 
v kontexte kognícii, emocionality a motivácií II: domáca konferencia 
s medzinárodnou účasťou, STIMUL FiFUK, Bratislava ( 26. – 27. november 2009). 

AFD    Účinky protektívnych faktorov reziliencie u adolescentov./ Barbora Mesárošová, Dana 
Lúčanová. In: Osobnosť v kontexte kognícii, emocionality a motivácií III:  domáca 
konferencia s medzinárodnou  účasťou, STIMUL FiFUK, Bratislava( 23. – 24. november 
2011). 

AFD   Skúsenosti s využitím dotazníka reziliencie ako súčasti hodnotiacich kritérií v rámci 
príjmacích pohovorov na odbor psychológia./ Anton Heretik, ml., Barbora Mesárošová. 
In: Osobnosť v kontexte kognícii,emocionality a motivácií IV:  domáca konferencia 
s medzinárodnou účasťou, STIMUL FiFUK,  Bratislava ( 27. – 28. november  2013). 

AFD     Osobnostné koreláty reziliencie v tranzitnom období na VŠ/ Barbora Mesárošová. In: 
Osobnosť  v kontexte kognícii, emocionality a motivácií IV:  domáca konferencia 
s medzinárodnou účasťou, STIMUL FiFUK, Bratislava ( 27. – 28. november  2013).  

AFD     Overovanie hypotetického modelu reziliencie u adolescentov pri prechode na 
vysokoškolské štúdium. Eva Szobiová, Barbora Mesárošová, Daniela Čechová. In: 
Osobnosť v kontexte kognícii,  emocionality a motivácií IV:  domáca konferencia 
s medzinárodnou účasťou, STIMUL FiFUK,  Bratislava ( 27. – 28. november  2013). 

AFD     Reziliencia, sociálna opora a väzba na domov u príslušníkov ozbrojených síl/ Barbora 
Mesárošová, Ivan  Sopoliga. In: Osobnosť v kontexte kognícii, emocionality 
a motivácií:  domáca konferencia s medzinárodnou účasťou V, STIMUL FiFUK, 
Bratislava ( 26. – 27. november 2015). 

V Bratislave, 21.12.2022  doc.PhDr.Barbora Mesárošová, PhD. 



Príloha č. 5 k VP č. 9/2022 FiF UK 

DOTAZNÍK ZÁVÄZKOV 

Meno a priezvisko: doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD. 
Katedra: Psychológie 
Pracovné zaradenie: docent 
Dátum výberového konania: Vyberte dátum 
Obdobie splnenia záväzkov: tri kalendárne roky od obsadenia miesta 

Záväzky 

A. Kvalifikačný postup v uvedenom období

– splnenie kritérií na získanie vedecko-pedagogického 
titulu irelevantné 

do irelevantné 
– poznámka Vpíšte text 

B. Publikačná činnosť v uvedenom období1

– počet monografií jedna 
– počet vysokoškolských učebníc jedna 
– počet vedeckých článkov v indexovaných časopisoch tri alebo štyri 
– počet iných publikačných výstupov štyri alebo päť 
– poznámka Vpíšte text 

C. Grantová činnosť v uvedenom období2

– počet podaných projektov APVV žiadny 
– počet podaných projektov VEGA dva 
– počet podaných medzinárodných projektov žiadny 
– poznámka Vpíšte text 

D. Prezentačná činnosť v uvedenom období

– počet aktívnych účastí na zahraničných konferenciách jedna alebo dve
– počet aktívnych účastí na domácich konferenciách štyri alebo päť 
– počet iných aktivít3 štyri alebo päť 
– poznámka Vpíšte text 

Dátum: 21. 12. 2022 Podpis:  ...........................................................  

1 Vrátane publikácií v spoluautorstve. 
2 Ako zodpovedný riešiteľ alebo spoluriešiteľ. 
3 Napríklad prednášky na akademických pracoviskách, organizácia výstav a iných podujatí a pod. 



Plnenie požiadaviek na titul docent platné od 1.9.2022 

1. Vzdelávacia činnosť a tvorba študijných materiálov

a) Vzdelávacia činnosť od r. 1992 (30 rokov)

b) Skriptá z vývinovej psychológie: Teórie vývinovej psychológie

I.diel, Univerzita Komenského, Bratislava 2017, s.121 (6AH)

c) Záverečné práce  obhájené pod vedením uchádzača : BcP : 60, DP: 67,

PhD. 2

2. Vedecko-výskumná alebo tvorivá umelecká činnosť

Výstupy v kategóriách A+, A, A- 

ADD Mesárošová, Barbora (34%), Petríková, Alexandra (33%), Machalová, Mária (33%). Expectations 
under recent socio-political changes and their relation to personality traits and the personality value 
system. Studia psychologica. – Roč. 33, č. 2 (1991), s. 97-110. ISSN 0039-3320.  

[o4] 1998 - Výrost, J. - In: Aplikovaná sociální psychologie 1 . - Praha : Portál, 1998 ; S. 89 

ADC Mesárošová Barbora (33%), Hajdúk Michal (34 %), Heretik Anty, ml. (33%)(2014). Reziliencia 

ako črta a výsledok v procese príjmacích pohovorov uchádzačov o štúdium v odbore psychológia. 

Československá psychologie, 58, 4, 340-354. 

SJR (SCOPUS) [2013-0,0236]. SNIP (SCOPUS) [2013-0,419]. IF (JCR) [2012-0,292]. 

[o1] Kebza, V., & Šolcová, I. (2015). RESILIENCE: NEKTERÉ NOVĚJŠÍ KONCEPCE PSYCHICKÉ 

ODOLNOSTI/Resilience: some incoming conceptions of psychological resistance. Ceskoslovenska 

Psychologie, 59(5), 444. 

[o3] 2015 Boleková, V.: QUAERE 2015, vol. 5 [elektronický zdroj]. Hradec Králové : Magnanimitas, 

2015, S. 880 

[o1] 2015 Kebza, V. - Šolcová, I.: Československá psychologie, roč. 59, č. 5, 2015, s. 450 - SSCI 

[o3] 2016 Boleková, V. - Greškovičová, K. - Szobiová, E.: QUAERE 2016, vol. 6. Hradec Králové : 

Magnanimitas, 2015, S. 561 

[o3] 2019 - Boleková, V. - Ritomský, A, - In: Sapere Aude 2019 : společnost a profese učitele 9 

[elektronický dokumen] . - Hradec Králové : Magnanimitas, 2019 ; S. 183 [CD-ROM] 

[o1] 2022 T Sun, S Zhang, H Yin, Q Li, Y Li, L Li… - In: Frontiers in Psychology, 13, 2022 - Department 

of Health Policy and Management, School of Public Health, Hangzhou Normal University, Hangzhou, 

China, 2Department of Health Management, School of Health Management, Harbin Medical 

University, Harbin, China , s. 04. 

ADE01 Hajdúk, Michal [UKOFIPS] (34%) - Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (33%) - Heretik, Anton, ml. 

[UKOFIPS] (33%): Skrátená verzia škály reziliencie - psychometrická analýza prostredníctvom IRT = 

Resilience scale - psychometric analysis using IRT Popis urobený 12.8.2015 Lit. 11 zázn. In: Testfórum 

[elektronický zdroj]. - Č. 6 (2015), s. 14-22 [online] URL: 



http://testforum.cz/domains/testforum.cz/index.php/testforum/article/view/TF2015-6-

81#.Vcr2rvntmko 

AAB01 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (100%) : Vplyv médií na vývin psychiky detí a dospievajúcich 
[elektronický zdroj]. - [1. vyd.]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - 360 s. [CD-ROM] Lit. 347 
zázn. ISBN 978-80-223-4040-3; Registrované v: wos Indikátor časopisu: SJR (SCOPUS) [2013-0 ... 

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu : Rašková, Barbara (30 %), Chudá, Eva (10 %), 
Žilková, Viktória (25 %), Celušáková, Hana (10 %), Polónyiová, Katarína (10 %), Mesárošová, Barbora 

(5 %), Ostatníková, Daniela (5 %), Babinská, Katarína 5 %). Activitas Nervosa Superior Rediviva. - 

Roč. 64, č. 2-3 (2022), s. 47-56.  SJR - SCOPUS: 2021 - 0.112 

SNIP - SCOPUS: 2021 - 0.080, CiteScore - SCOPUS: 2020 - 0,6 

V101 Mesárošová, Barbora [UKOFIPS] (34%) - Ludrovská, Katarína [UKOFIPS] (24%) - 
Konrádová, Ľubica [UKOFIPS] (24%) - Blaho, Radoslav [UKOFIPS] (9%) - Szabó, Andrea 
Kristína (3%) - Radványiová, Nikola (3%) - Guľa, Štefan (3%): Osobnosť ako zdroj reziliencie a 
rizika u pacientov s chronickým ochorením. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v 
Bratislave, 2022. - 285 s. [print]  ISBN 978-80-223-5447-9 

3. Ohlasy na publikačné alebo umelecké výstupy

Ohlasy spolu: 66  a 2 chýbajúce v Zozname ohlasov na publikované vedecké práce 

Ohlasy registrované za posledných 6 rokov: 6 

_______________________________________________________________________________ 

 [o1] 2016 Giannakopoulou, S. - Kalianpakos, D.: Journal of mountain science, roč. 13, č. 3, 2016, 

s. 438 – SCI

[o3] 2016 Boleková, V. - Greškovičová, K. - Szobiová, E.: QUAERE 2016, vol. 6. Hradec Králové : 

Magnanimitas, 2015, S. 561 

 [o3] 2019 - Boleková, V. - Ritomský, A, - In: Sapere Aude 2019 : společnost a profese učitele 9 

[elektronický dokumen] . - Hradec Králové : Magnanimitas, 2019 ; S. 183 [CD-ROM] 

[o4 ] 2021 Gajdošová, E.- Hennelová,K. – Szobiová, E. – In:Sociálno-emocionálne zdravie žiakov. 

Ako významný psychologický indikátor kvality školy. Žilina: IPV (Inštitút priemyselnej výchovy), 

2021. Ss. 33, 34, 38. 

[o3] 2019 - Greškovičová, K. - Hírešová, I. - Resilience and bonding. - In: CER comparative 

European research 2019 . - Londýn : Sciemcee, 2019 ; S. 125 

[o1] 2022 T Sun, S Zhang, H Yin, Q Li, Y Li, L Li… - In: Frontiers in Psychology, 13, 2022 - 

Department of Health Policy and Management, School of Public Health, Hangzhou Normal 

University, Hangzhou, China, 2Department of Health Management, School of Health 

Management, Harbin Medical University, Harbin, China , s. 04. 

_______________________________________________________________________________ 



4. Vedecká škola

a)Výchova doktorandov spolu: 3 (Mgr. Eva Chudá (FiFUK) interná
doktorandka 2.ročník a dve skončené doktorandky, ktoré som viedla ako
konzultant špecialista: Mgr. Dulcinia de Simoes, PhD. – doktorandka
z Angoly a Katarína Kerekešová (ArtDr. –  doktorandka v odbore
animovaný film)

5. Ďalšie špecifické kritériá odboru

a) Vedecká monografia  s rozsahom najmenej 6 AH  (1) 
b) Ďalší vedecký výstup s rozsahom najmenej 3 AH  (2) 
c) Vedecké výstupy spolu  (67) 

V štandardnom jazyku pre medzinárodnú komunikáciu (5) 
d) Odborné a pedagogické výstupy  (29) 
e)Aktívna účasť na medzinárodnom vedeckom podujatí      (5)
f) H-index 4

V Bratislave, 21.12.2022  doc.PhDr.Barbora Mesárošová, PhD. 



Príloha č. 8 k VP č. 9/2022 FiF UK 

INFORMÁCIE O PLNENÍ MINIMÁLNYCH POŽIADAVIEK NA OBSADENIE  
FUNKČNÉHO MIESTA DOCENTA ALEBO FUNKČNÉHO MIESTA PROFESORA 

V súlade s § 77 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s čl. 
108 vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č. 23/2021, schválenom Vedeckou radou UK, 
Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 
funkčné miesto docenta môže obsadiť len osoba, ktorá plní aktuálne habilitačné kritériá Univerzity 
Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty, a funkčné miesto profesora môže obsadiť len osoba, ktorá plní 
aktuálne inauguračné kritériá Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty.1 

Uchádzač/uchádzačka o funkčné miesto: docent 

Požiadavky2 
Minimálne hodnoty Skutočné 

plnenie doc. prof. 

1. Vzdelávacia činnosť a tvorba študijných materiálov

a) Vzdelávacia činnosť v rozsahu (v rokoch):
b) Vysokoškolská učebnica s rozsahom najmenej 3 AH

alebo  
učebné texty, skriptá, prehľadové, odborné, vedecké 
práce s preukázaným pedagogickým využitím alebo časti 
v nich s celkovým rozsahom: 

c) Záverečné práce obhájené pod vedením uchádzača:

3 po PhD. 
– 

3 AH 
3 

3 po doc. 
1 

6 AH 

6 

27 (od r.1996) 
1 skriptá 

1 (2 kapitoly v 
monografii 

3AH) 
BcP:60 

DP:67 

 PhD.:2 

2. Vedeckovýskumná alebo tvorivá umelecká činnosť

Výstupy v kategóriách A+, A, A- spolu:
z toho za ostatných 6 rokov: 

Len výstupy v kategóriách A+ a A: 

5 
2 
– 

12 
2 
5 

5 
2 

Vpíšte 

3. Ohlasy na publikačné alebo umelecké výstupy

Ohlasy spolu:
z toho za ostatných 6 rokov: 

Len ohlasy registrované vo WoS, Scopus: 

25 
6 
3 

55 
10 
12 

68 
6 
4 

4. Vedecká škola

a) Počet doktorandov spolu:
z toho 

skončený / po dizertačnej skúške: 
b) Účastník / vedúci výskumného projektu: c)

z toho 
už úspešne skončené projekty: 

– 

– / – 
2 / 0 

1 / 0 

2 

1 / 1 
2 / 2 

1 / 1 

3 

2 konzultant 
špecialista 
8 vedúca /3 

zástupkyňa/4 
riešiteľka 

15/0 

5. Ďalšie špecifické kritériá odboru

a) Vedecká monografia s rozsahom najmenej 6 AH:
b) Ďalší vedecký výstup s rozsahom najmenej 3 AH:
c) Vedecké výstupy spolu (vrátane výstupov v ods. 2):

z toho 

– 
1 

15 

1 
1 

40 

1 
2 

67 

1 Vnútorný predpis č. 24/2021, schválený Vedeckou radou UK, Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK (dostupné tu) 
a minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na FiF UK, prerokované vo Vedeckej rade FiF UK dňa 24. 2. 2022 a schválené 
vo Vedeckej rade UK dňa 6. 6. 2022 (dostupné tu). 
2 Interpretáciu kategórií A+, A, A- a ďalšie vysvetlivky možno nájsť tu. 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/FiF_UK_HIK_schvalene.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/FiF_UK_HIK_schvalene.pdf
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v štandardnom jazyku pre medzinárodnú komunikáciu: 
d) Odborné a pedagogické výstupy (bez výstupov v ods. 1):
e) Aktívna účasť na medzinárodnom vedeckom podujatí:
f) H-index:

3 
9 
3 
2 

9 
18 
9 
6 

5 
29 
5 
4 

11. 1. 2023 Podpis:  ........................................................................  
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