ŽIVOTOPIS
Meno a priezvisko, rodné
priezvisko, titul

Hermína MAREKOVÁ, rod. VIDAOVÁ,
PhDr., PhD.

Rok a miesto narodenia

1959 Komárno

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší
akademický rast

2000- 2005
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Konštantína Filozofa v Nitre
Mgr.
Študijný odbor
Sociálna práca
2005-2006
Trnavská univerzita
a sociálnej práce
PhDr.
Študijný odbor
Sociálna práca
2005-2008
Trnavská univerzita
a sociálnej práce
PhD.
Študijný odbor
Sociálna práca

Ďalšie vzdelávanie

Univerzity

v Trnave,

Fakulta

zdravotníctva

v Trnave,

Fakulta

zdravotníctva

Školenie ARO - Košice Šaca špecializované pracovisko pre
urgentnú medicínu
Certifikát rodovej rovnosti - Centrum vzdelávania MPSVa
R SR
Študijný pobyt na pracovisku Výzkumného centra pro
sociální začleňování Fakuty veřejných politik v Opavě
Slezská univerzita. ČR

Priebeh zamestnaní
2014 – súčasnosť
Vysoká škola Danubius,
Sládkovičovo

Fakulta

sociálnych

štúdii

Odborná asistentka, vedúca katedry sociálnej práce VŠ
DANUBIUS. Podpredsedníčka akademického senátu VŠD,
interná členka Vedeckej rady FSŠ, zamestnanecká členka
Akademického senátu fakulty, členka Disciplinárnej komisie
fakulty.
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2011-2014
Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych veci
a rodiny SR v BA ako odborná poradkyňa, konzultantka,
lektorka
2009-2015
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,
n.o. Bratislava
Odborná asistentka
2006- 2009
Questel, s.r.o Ostrava – manažérka pre vzdelávanie
dospelých, lektorka, poradkyňa
1996-1997
Médiaefekt – manažérka vzdelávania dospelých
1996- súčasnosť
Reformovaný cirkevný zbor SAP
poradenstvo pre týrané ženy

–

sociálno-právne

1979 – 1984
OÚNZ Komárno
ARO –anestéziologická sestra
1984 – 2001
OÚNZ Bratislava vidiek
Zdravotná sestra

Priebeh pedagogickej činnosti
2014 – súčasnosť
Vysoká škola DANUBIUS, Fakulta sociálnych štúdii
Sládkovičovo
Vyučované predmety:
Psychológia zdravia
Rodové štúdie
Poradenstvo kazuistika
Manažment MVO, dobrovoľníctvo a podnikanie
Sociálne poradenstvo a poradenský proces
SP s jednotlivcom a so skupinou
Sociálna práca v zdravotníctve
Sociálne poradenstvo – kazuistiky
Cieľové skupiny sociálnej práce
Kazuistika - case history a prípadová štúdia - case study
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Vedenie prednášok vyššie uvedených predmetov, seminárov,
a cvičení. Hodnotenie študentov, vrátane skúšania na
štátnicových skúškach. Vedenie a oponovanie
diplomových, rigoróznych, bakalárskych prác (zoznam
v prílohe), tvorba učebných pomôcok, študijných materiálov,
učebníc a skript. Účasť na štátnicových skúšobných
komisiách, bakalárskych, magisterských, rigoróznych.
Samostatné prednášky a vedenie konzultácií a poradenstva
v tematike násilie v rodine, psychológii zdravia, školenie
v tematike sociálnej patológie; venovanie sa tematike násilie
v rodine prostredníctvom prednášok doma i v zahraničí,
k tejto tematike publikačná činnosť doma i v zahraničí
a aktívna účasť na konferenciách od roku 1998.
Vykonávanie výskumných aktivít, získavanie nových
zručností. Organizovanie medzinárodných vedeckých
podujatí, konferencií.
2009-2015
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,
n.o. Bratislava
Vyučované premety:
Sociálna patológia
Rodové štúdie
Kazuistika
Vedenie prednášok vyššie uvedených predmetov, semináre,
cvičenia, vedenie diplomových, rigoróznych, bakalárskych
prác (zoznam v prílohe), tvorba študijného programu
20110- 2014
Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych veci
a rodiny SR v BA - odborná poradkyňa, konzultantka,
lektorka
Tvorba originálnych metodických a študijných materiálov,
autorka originálnej metodiky a primeraných účinných metód
a postupov pri realizácii cyklických súťaží a vzdelávacích
programov, napr. výtvarnej súťaže s antidiskriminačnou
tematikou pre MŠ a ZŠ, s cieľom ponúknuť mladistvým
pohľad na problematiku antidiskriminácie primeranej ich
veku, zúčastnilo sa vyše 600 žiakov; zostavenie metodiky
pre realizáciu literárnej súťaže v písaní esejí študentov
stredných škôl; vytvorenie edukačného materiálu pre škôlky;
autorka edukačného pomocného materiálu s názvom „Máš
právo“ pre ZŠ, maľovanky pre deti.
Vypracovanie
edukačných, osvetových materiálov pre rôzne inštitúcie
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VUC TTSK napr. pre regionálne noviny Trnavsko: Mini
manuál rodového násilia, ktorá vyšla v 60000 výtlačkov.
(pracovisko/predmety)
Odborné alebo umelecké zameranie
Publikačná činnosť vrátane rozsahu
a kategórie evidencie (podľa
vyhlášky MŠVVa Š SR č. 456/2012)
1. monografia

Viď príloha

AAA KUSIN, V., ŠEBESTOVÁ,P., MAREKOVÁ,H.

Zápas o ľudskú dôstojnosť osôb so zdravotným postihnutím
(filozoficko-antropologické a špeciálno-edukačné reflexie).
BRNO“ MS. 2019. 173 s. ISBN 978-80-7392-309-9
AAA MAREKOVÁ, H. 2019.
Premeny rodiny v čase – kultúrno historické paralely.
BRNO: MSD. 166 s. ISBN 978-80-7392-319-8
AAA MAREKOVÁ,H. Násilie v rodine a sociálna práca –
rodové násilie. Brno: MSD 2019. 153 s- ISBN 978-80-1392316-7

2. učebnica
3. skriptá

Ohlasy na vedeckú / umeleckú
prácu
Počet doktorandov: školených
ukončených
Kontaktná adresa :

ACB

MAREKOVÁ, H., 2019. Komunitní sociální práce –
plánovaní a projektování. 70 s. ISBN 978-80-5701211-5
Viď príloha

Hermína Mareková, Na hlinách 9, 917 00 Trnava

V Trnave dňa 26.9.2019
.................................................................................................
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