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Rok a miesto narodenia
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akademický rast
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1973-1978
Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
Študijný odbor:
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Školenie 2000 Viedeň – European Union Agency for
Funadamental Rights. Stredisko RAXEN – európska sieť
proti rasizmu a xenofóbii
Študijný pobyt (5dní)
– Vilnius (Litva) Vilniaus
universitetas
(2001) – štandardy kvality v sociálnych
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Certifikát – ÚNMS SR: Manažment kvality Model CAF
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Priebeh zamestnaní

1969 -1993

Slovenská akadémia vied – Ústav
stavebníctva a architektúry
Vedúca VTEI

1993 - 1996

Ministerstvo zdravotníctva SR
Ústav vedeckých zdravotníckych
informácií (teraz Národné centrum

1996 -1998

zdravotníckych informácií )
Vedúca metodického oddelenia
Úrad pre stratégiu rozvoja, spoločnosti,
vedy a techniky SR
Odbor vzdelávania, informatizácie vedy a
výskumu a rozvoja ľudských zdrojov
riaditeľka odboru

1998 -1999

1999 - 2002

2002 -2002

Ministerstvo školstva, vedy a techniky SR
Centrum vedecko-technických informácií
SR (CVTI)
riaditeľka
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
SR - Výskumný ústav práce sociálnych
vecí a rodiny
Stredisko sociálnej ochrany
Vedúca
Kancelária verejného ochrancu práv
Odbor vzdelávania, rozvoja ľudských
zdrojov a komunikácie s verejnosťou
riaditeľka odboru

Bratislavský samosprávny kraj
Domov sociálnych služieb a zariadenie
chráneného bývania, krízové stredisko,
útulok a stanica opatrovateľskej služby
Furmanská 4, Bratislava
riaditeľka
2008 Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo
Odborný asistent FSŠ (2008-2013)
Dekanka Fakulty sociálnych štúdií (2013trvá )
2008 - trvá Vysoká škola Danubius, Fakulta sociálnych
štúdií Sládkovičovo
2003 - 2010

Priebeh pedagogickej činnosti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb
Sociálna práca s občanmi s ťažkým zdravotným
postihnutím
Manažment sociálnej práce a manažment kvality
Personálny manažment
Právo sociálneho zabezpečenia a kompenzácie ŤZP
Práca s rodinou a sociálno-právna ochrana detí a sociálna
kuratela
Sociálna práca so seniormi
Cieľové skupiny sociálnej práce
Komunitná sociálna práca, plánovanie a projektovanie
Politika zamestnanosti
Rozvoj ľudských zdrojov
Odborná prax I.II.

•

Sociálne poradenstvo

2012 – 2013 Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava Fakulta sociálnych vzťahov – odborný asistent
•

•
•

Sociálna krízová intervencia

Sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe
Filozofia výchovy
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2. učebnica
3. skriptá
Ohlasy na vedeckú / umeleckú
prácu
Kontaktná adresa :
Vybrané členstvá

ACB Základy celostného manažmentu sociálnej práce.
2010. 192 s. ISBN 978-80-89267-41-5
Sociálne služby a zariadenia sociálnych služieb.
Sládkovičovo: VŠD FSŠ 2019.
viď príloha
Petronela Šebestová, Prokopa Veľkého č. 46, 811 04
Bratislava
Hlavná redaktorka časopisu Revue spoločenských
a humanitných vied (2013 – trvá)
Členka redakčnej rady časopisu Sociálno-zdravotnícke
spektrum (2011- trvá)
Členka komisie pre spoluprácu so Zborom justičnej
a väzenskej správy od 2011 – trvá

Členka komisie pre trestné právo a kriminológiu. Žilina (od
2011-trvá)
predsedníčka Vedeckej rady FSŠ VŠD (2013-trvá)
členka Vedeckej rady VŠD, (2008 – trvá)
členkou Rady pre kvalitu vzdelávania na vysokých školách
ÚNMS SR (2016 – trvá)
členka dočasnej Komisie MŠVT a Š SR pre vypracovanie
opisu študijného odboru Sociálna práca (2019)
členka dozornej rady Nadačního fondu pro celoživotní a
resocializační vzdělávání Hradec Králové (2015 -trvá)
Vybrané profesijné činnosti

V Úrade pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky
SR som založila odbor vzdelávania, informatizácie a rozvoja
ľudských zdrojov. Z hľadiska ďalšieho pôsobenia odboru
som vypracovala koncepciu jeho zamerania. Koncepcia bola
zameraná na riešenie úloh v oblasti informatizácie vedy a
výskumu a
rozvoja ľudských zdrojov v súlade s
požiadavkami EÚ. Odbor mal 5 oddelení (oddelenie
ďalšieho vzdelávania, oddelenie informatizácie vedy a
výskumu, oddelenie stratégie a trvalo udržateľného rozvoja
spoločnosti, oddelenie informačných služieb a technické
oddelenie).
Pracovala som v rôznych komisiách a radách (tajomníčka
redakčnej rady na Úrade pre stratégiu rozvoja spoločnosti...,
členka Rady vlády SR pre informatiku, členka Komisie pre
tvorbu katalógu pracovných činností v štátnej správe pri
MPSVR SR). V rokoch 1996-1998 som bola
spoluriešiteľkou vládnych úloh z oblasti stratégie
implementácie informačnej spoločnosti na podmienky SR
(so zameraním na rozvoj ľudských zdrojov a informatizáciu
vedy a techniky).
Ako riaditeľka Centra vedecko-technických informácií som
bola členkou projektu INFOVEK pri MŠ SR, kde som
vypracovala koncepciu začlenenia CVTI SR do tohto
projektu. Súčasne som vypracovala koncepciu rozvoja
Centra vedecko-technických informácií SR, ktorá bol
orientovaná na postavenie centra ako národnej inštitúcie v
oblasti informačnej podpory vedy a spracovania vedeckých
a technických informácií. Z titulu funkcie riaditeľky som
bola externou pracovníčkou sekcie štátnej vednej a
technickej politiky Ministerstva školstva SR.
Som spoluautorkou projektu „Automatizovaný systém
vedecko-výskumného potenciálu SR“, ktorý sa riešil na

Úrade pre stratégiu rozvoja vedy a techniky SR a v
súčasnosti je pod gesciou MŠ SR.
Som autorkou medzinárodných projektov pre zriadenie
Dokumentačného a informačného strediska sociálnej
ochrany a Centra bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Projekty sa riešili v rámci twinningových projektov
riadiacej jednotky programov Phare pri Úrade vlády SR.
Som spoluriešiteľkou výskumných úloh z oblasti rovnosti
príležitostí zameraných na ťažko zdravotne postihnutých
občanov. Participovala som na projektoch MZ SR (etika v
medicíne,
EÚ
a
ďalšie
vzdelávanie
stredného
zdravotníckeho personálu atď.).
Pre pracovnú komisiu Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny SR, ktorá tvorila zákon č. 341/2004 Z.z. Katalóg
pracovných činností zamestnancov pre verejnú a štátnu
službu som obhájila novú funkciu pracovníka pre ďalšie
vzdelávanie. V rámci odbornej problematiky som
participovala na tvorbe legislatívnych materiálov ako sú:
ochrana práv dieťaťa, ochrana práv pacienta, a
antidiskriminačný zákon.
V Kancelárii verejného ochrancu práv som bola
spoluautorkou
organizačnej
štruktúry
kancelárie
a vypracovala som pracovné zameranie jednotlivých
odborov. Riadila som odbor vzdelávania, rozvoja ľudských
zdrojov a komunikácie.
V recentnom období som sa väčšinou venovala riadiacej a
koncepčnej činnosti a súčasne aj príprave podkladov pre
vypracovávanie projektov v rámci problematiky sociálnych
vecí a rodiny (twiningové projekty Nórsko-Slovenská
republika)
V roku
2003 som bola vymenovaná zastupiteľstvom
Bratislavského samosprávneho kraja za riaditeľku Domova
sociálnych služieb a zariadenia chráneného bývania
v Bratislave.
V roku 2003 som vypracovala Koncepciu rozvoja sociálnych
služieb
pre VUC-BSK, ktorá bola schválená
zastupiteľstvom BSK.
V roku 2004 som v spolupráci s odborníkmi z Českej
republiky iniciovala zavedenie Komunitného plánovania
v oblasti sociálnych služieb na Slovensku. Som autorkou
pilotného projektu Komunitné plánovanie v podmienkach

VUC BSK, ktorý sa aplikuje aj v ostatných vyšších
územných celkoch. V roku 2005 som vytvorila pre
Bratislavský samosprávny kraj koncepciu ďalšieho
vzdelávania sociálnych pracovníkov.
V roku 2008 som absolvovala na Úrade pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo SR prípravu školiteľov pre
implementáciu modelov kvality vo verejnej správe, kde som
získala osvedčenie pre realizáciu Modelu CAF vo verejnej
správe.
Od roku 2008 až doteraz pôsobím na Vysokej škole
Danubius v Sládkovičove na Fakulte sociálnych štúdií –
katedre sociálnej práce a od 2013 vo funkcii dekanky FSŠ..
Vyučujem predmety: sociálne služby, manažment kvality
sociálnych služieb, sociálne poradenstvo, komunitné
plánovanie, práca s cieľovými skupinami v sociálnych
službách, diplomový seminár, štátnicový seminár, prax I.II.
stupeň. Školím a oponujem diplomové práce a rigorózne
práce. Som vedúca výskumného projektu vedeckej internej
agentúry (VEIGA) VŠD „Manažment kvality sociálnych
služieb a riadenie rizík v pobytových zariadeniach
sociálnych služieb“, ktorý sa realizuje na Vysokej škole
v Sládkovičove na Katedre sociálnej práce.
Od roku 2014 som kľúčovou riešiteľkou a riaditeľkou
riadiaceho výboru výskumného konzorcia dvoch projektov
VŠD pridelených na základe výziev Vedeckej agentúry
MŠVVaŠ SR v oblasti špecializácie RIS 3 SK EÚ
• Prvý projekt OPVaI (ITMS 2014+ – 2020 kód NFP
313010W 480);
• Druhý projekt OPVaV kód ITMS26210120047.
Projekty sú financované z EFRR.
Som spoluriešiteľkou projektov MPSVR SR – AZZZ
Podpora kvality sociálneho dialógu v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje financovaného ESF EFRR .
Vypracovala som tri akreditačné spisy pre študijné odbory:
ošetrovateľstvo, žurnalistika, sociálna práca.
Mám skúsenosti v riadení pracovných kolektívov v rozsahu
od 18 až 140 zamestnancov.
Som morálne bezúhonná.

V Bratislave dňa 17.9.2019

PhDr. Petronela Šebestová, PhD.

