
NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE 

na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore sociálna práca 

kandidátke PhDr. Stanislave Hunyadiovej, PhD. z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety 

 

 

ÚDAJE O UCHÁDZAČOVI: 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast: 

■ 2006 - 2010 – philosophiae doctor, PhD., VŠZaSP sv. Alžbety n.o. Bratislava 

■ 1998 – 2003 vysokoškolské, sociálna práca, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

■ 2006 – doktorské štúdium, PhDr. Sociálna práca, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

 

Ďalšie vzdelávanie:  

- 

Priebeh zamestnaní:  

■ 2014 – o. z. Zrkadlenie, Predseda, supervízorka - trvá 

■ 2008 – odborný asistent, VŠZaSP sv. Alžbety, n. o. Bratislava – trvá 

■ 2014 - Zástupca vedúceho katedry SP,  bl. P. P. Gojdiča v Prešove, 

■ 2008 – 2010 - samostatný radca, UPSVaR Spišská Nová Ves, detašované pracovisko Gelnica 

■ 2005 – 2008 – Riaditeľ programu PRIDE, Úsmev ako dar Bratislava, pobočka Košice, 

■ 1994 – 2005 – vychovávateľka DeD 

■ 1987 – 1994 – riaditeľka Materskej školy 

 

ZLOŽENIE HABILITAČNEJ KOMISIE A OPONENTI: 

Habilitačná komisia v zložení: 

Predseda komisie:  prof. PhDr. Mária Bielová, PhD. (VŠZaSP Bratislava) 

 

Členovia komisie:      prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. (UKF Nitra) 

              doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD. (UCM Trnava) 

 

Oponenti:                   prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. (VŠZaSP Bratislava) 

                                   doc. PaedDr.  Miroslav Tvrdoň, PhD. (UKF Nitra) 

             doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD. (TU Trnava) 



STANOVISKO HABILITAČNEJ KOMISIE 

Uchádzačka predložila potrebné doklady k habilitačnému konaniu, v súlade s 

ustanoveniami zákona Ministerstva školstva č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, a v nadväznosti s Vyhláškou 6/2005 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-padagogických 

titulov docent a profesor, v znení neskorších predpisov. Komisia overila hodnovernosť 

predložených dokladov a zhodnotila posudky oponentov habilitačnej práce. 

 

1. Pedagogická činnosť: 

  Uchádzačka od roku 2009 pôsobí ako pedagóg VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o. Bratislava - Ústav 

sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove a Ústav bl. Metoda D. Trčku 

v Michalovciach, kde prednáša predmety: Úvod do sociálnej práce, Základy sociálnej práce, 

Psychosociálny výcvik, Metódy sociálnej práce s jednotlivcom, skupinou a komunitou, 

Sociálne poradenstvo, Supervízia v sociálnej práci. 

 

2. Publikačná činnosť 

Uchádzačka je autorkou  3 monografií  vydaných v domácich vydavateľstvách, 2 kapitol  

v monografii - zahraničné vydavateľstvo, 2 kapitol v monografii - domáce vydavateľstvo, 1x 

autorka vysokoškolskej učebnice -  domáce vydavateľstvo, 1x autorka vedeckej práce v 

zahraničnom karentovanom časopise, 3x autorka vedeckej práce v ostatných domácich 

časopisoch, 2x autorka vedeckej práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch a  

monografiách, 4x publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách, 6x 

publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách, 6x publikované 

abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií, 8x publikované príspevky na domácich 

vedeckých konferenciách, 23 príspevkov na domácich vedeckých konferenciách, 4x príspevky 

na zahraničných  konferenciách, 5x články v domácich odborných časopisoch, 3x články 

v zahraničných  odborných časopisoch, 1x citácie v domácich a zahraničných publikáciách, 4x  

člen organizačného výboru konferencií, 3x člen vedeckého výboru, 5x autorka recenzentských 

hodnotení a 3x zostavovateľka zborníka.  

 

3. Výskumná činnosť 

Vedecko-výskumná činnosť uchádzačky má špecializovaný záber. Venuje sa oblastiam 

v sociálnej práci, ktoré potrebujú rozvoj. Je riešiteľkou alebo koordinátorkou 5-tich zahraničných 

projektov: 



1. EDI HUNYADIOVÁ, S. 2014. Leonardo da Vinci - Transfert d’Innovation 2013 – 

Convention 2013-1-FR1-LEO05-48430. Pilote-coordonnateur du projet/Lead co-

ordinator for the project. 

2.  KILT – KNOWLEDGE IDENTITY LANGUAGE TOOLS. Directeur général 

de/Managing Director of : AFMR ETCHARRY - Château Elgart - 64120 ETCHARRY – 

FRANCE. 

3. GAI HUNYADIOVÁ,S. 2013. Lektorka projektu:  Švajčiarsko-Slovenský projekt 

podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci 

rozšírenej Európskej únie. Na projekte sa finančne spolupodieľajú Švajčiarska 

konfederácia a Slovenská republika. „Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a 

znevýhodnených regiónoch,“  vedený pod č. pod číslom 12652/2011/ORIŠFM. 

4. Riešiteľka Projektu CESTA   Švajčiarsko-Slovenský projekt je podporovaný 

prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej 

Európskej únie. Na projekte sa finančne spolupodieľajú Švajčiarska konfederácia a 

Slovenská republika. www.swiss-contribution.sk. 

5. Riešiteľka Projektu „Vstúpte k nám...“Švajčiarsko-Slovenský projekt je podporovaný 

prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej 

Európskej únie. Na projekte sa finančne spolupodieľajú Švajčiarska konfederácia a 

Slovenská republika. 

 

Je riešiteľkou alebo koordinátorkou 13-tich domácich projektov: 

1. HUNYADIOVÁ, S. 2010. MPSVaR. Akreditácia RPSP na Opatrenia sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, 

ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej 

fyzickej osoby (§ 11, ods.1 a 2). Zabezpečenie sústavnej ochrany života, zdravia a 

priaznivého psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa  - výkon 

opatrení na úpravu rodinných pomerov v prirodzenom rodinnom prostredí dieťaťa . (§ 27, 

ods.4) – ODBORNÝ GARANT 

2. 16.11.2011 Obhajoba akreditácie žiadosťou o predĺženie akreditácie 

http://www.employment.gov.sk/get_file.php?SMC=1&id=20390  

3. HUNYADIOVA,S.  2012. Odborný garant. 2.Vykonávanie priorít orgánu 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2011 v územnom obvode Košíc 

a Košického kraja.  

4. EDI HUNYADIOVÁ,S. 2011. Lektor projektu:   Edukácia a Partnerstvo – kvalita a 

pomoc v prospech klienta. 27140130018. Operačný program Zamestnanosť a sociálna 

http://www.swiss-contribution.sk/


inklúzia je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu,  Výzva DOP–SIA–

2008/4.1.3/01 

5. Opatrenie: 4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými 

organizáciami, Rámcová aktivita: 3 Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia 

kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami.  

6. HUNYADIOVÁ,S. 2013. Lektorka projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú 

spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Kód ITMS: 26120130002. 

Číslo zmluvy: OPV/17/2009.  Zvládanie záťaží v školskom prostredí – rozvoj 

relaxačných zručností pedagogického zamestnanca.  POA06_0799_2012_PKRO.  

7. HUNYADIOVÁ,S. 2014. Operačný program Vzdelávanie  Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky. Inkluzívny model vzdelávania na 

predprimárnom stupni školskej sústavy. 

8. HUNYADIOVÁ,S. 2013. „Partnerstvo"- najúčinnejší prostriedok v pomoci deťom so 

syndrómom CAN, CSA, deťom a rodinám v kríze, ktorým hrozí sociálne vylúčenie. Kód 

projektu: MS-2012-004. Projekt  podporovaný v rámci Programu švajčiarsko- slovenskej 

spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. 

9. HUNYADIOVÁ,S. 2013. Národný projekt XXIV – 2 Zvyšovanie zamestnateľnosti 

profesionálnych rodičov – lektor projektu. http://www.upsvar.sk/europsky-socialny-

fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2007-2013/narodny-projekt-xxiv-

2.html?page_id=1244 

10. HUNYADIOVÁ,S. 2015. MPSVR SR – Národné koordinačné stredisko pre riešenie 

problematiky násilia na deťoch.  Národná stratégia vlády SR č. 24/2014 schválená 

uznesením na ochranu detí pred násilím vytvára koordinačný rámec pre riešenie násilia 

páchaného na deťoch, ktorého súčasťou je koordinačný mechanizmus pre komunikáciu 

na miestnej úrovni realizovaný prostredníctvom koordinačných stretnutí k problematike 

násilia na deťoch. 

11. HUNYADIOVÁ,S. 2013. Projekt  Edukácia a Partnerstvo – kvalita a pomoc v prospech 

klienta. 27140130018. Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia je 

spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu,  Výzva DOP–SIA–2008/4.1.3/0 

Opatrenie: 4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými 

organizáciami, Rámcová aktivita: 3 Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia 

kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami 

12. Sociálna implementačná agentúra SORO pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia. Výzva DOP–SIA–2008/4.1.3/01, Obsah aktivity:   Nácvik špecifických metód a 



techník využívaných v sociálnej práci. Nácvik verbálnej komunikácie, kongruencie. 

Diagnostika sociálneho prípadu a s využitím neštandardizovaných testov.       

13. Virtuálna fakulta. Recenzent publikácie: Šlepecký, M., Oláh,M., Praško,J. 2013. 

Komunikácia a sebapresadenie.  Katedra psychologických vied. Fakulta sociálnych vied 

a zdravotníctva  UKF Nitra. 

 

4. Vedecká škola 

 V rámci vedeckej školy školila dvoch PhD. študentov, z toho jedného ako školiteľ 

– špecialista. Uchádzačka je po ukončený akademický rok 1014/2015 školiteľkou 10 študentom 

II. stupňa, 5 študentom I. stupňa; 2x oponentkou bakalárskych prác, 6x oponentkou diplomových 

prác a 1x oponentku rigoróznej práce študentov sociálnej práce.  

 

HABILITAČNÁ PREDNÁŠKA: 

Téma habilitačnej prednášky: „Úloha a miesto profesionála v kontexte zásahu prostredníctvom 

nenásilnej komunikácie“. 

Dátum zverejnenia prednášky: 23. 04. 2016, denník Korzár a webové sídlo Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  

Dátum a miesto jej konania:     06. 05. 2016  o 13. 00 hod., VŠZSP sv. Alžbety, Bratislava, ul. 1. 

mája 1.   

 

Hodnotenie habilitačnej prednášky                   

 Dňa 6. mája 2016 predniesla  PhDr. Sanislava Hunyadiová, PhD., habilitačnú 

prednášku za prítomnosti habilitačnej komisie, oponentov a členov Vedeckej rady VŠ ZaSP sv. 

Alžbety  s názvom „Úloha a miesto profesionála v kontexte zásahu prostredníctvom 

nenásilnej komunikácie“. 

Prednáškou uchádzačka predstavila ucelený pohľad na komplexnú pripravenosť sociálneho 

pracovníka – odborníka, ktorého pomoc klientom je na vysokej profesionálnej úrovni, občianskej 

zodpovednosti a spirituálnej rozhľadenosti. Odborné yyjadrovanie malo na jednej strane vysokú 

kvalitu a na strane druhej bolo plné účasti na osudoch klientov, čo robilo prednášku hodnotnou 

z viacerých hľadísk. V prednáške sa odrážala zrelosť v orientovaní sa v medziľudských 

vzťahoch. Autorka od roku 2005 bola v rámci svojej profesiie v plnom interakčnom nasadení 

voči kolegom, podriadeným i voči klientom. Šestnásť rokov praxe sa podpísalo pod jej vysoko 

personalistický prístup. Poukázala na veľmi slabé miesto – schopnosť sebareflexie nielen klienta, 

ale i pomáhajúceho pracovníka. Táto slabá schopnosť odráža mentalitu  širšej spoločnosti. 



Grafická úprava prednášky bola nápaditá, vkusná a obohacujúca. 

Následná diskusia sa niesla v znamení živého vzájomne obohacujúceho dialógu všetkých členov 

habilitačnej komisie. Na otázky habilitantka odpovedala v dôsledných súvislostiach a  

s nadhľadom.  

 

HABILITAČNÁ PRÁCA: 

Téma habilitačnej práce: „Výskumné a aplikačné reflexie  zo supervízií v zariadeniach 

sociálnych služieb.“ 

Dátum zverejnenia obhajoby práce: 23. 04. 2016,, denník Korzár a webové sídlo VŠZSP sv. 

Alžbety.  

Dátum a miesto obhajoby habilitačnej práce:   06. 05. 2016  o 11. 00 hod., VŠZSP sv. Alžbety, 

v Bratislave, ul. 1. mája 1.   

 

Hodnotenie obhajoby habilitačnej práce. 

Dňa 6. mája  2016 uchádzačka obhájila svoju habilitačnú prácu s názvom: „Výskumné a 

aplikačné reflexie  zo supervízií v zariadeniach sociálnych služieb.“ 

Prácu orientovala na oblasť supervízie ako externého a interného systému a rôznych úrovní. 

V téme spracovala päť dôležitých oblastí supervízie: 

1) Teoretické koncepty supervízie. 

2) Atribúty obsahu plánov supervízie a fázy jej uvádzania do organizácií. 

3) Proces supervízie, metodika tohto procesu a plán supervízie.  

4) Analýza supervízie v zariadeniach. 

5) Supervízia v zabezpečovaní najlepšieho záujmu klienta a profesijný rozvoj jednotivca 

a tímov ako súčasť významu supervízie. 

 

Z troch posudkov na habilitačnú prácu boli dva odporúčajúce a jeden neodporúčajúci. Námietky 

neodporúčajúceho posudku boli vysvetlené a objasnené autorkou práce, postrehmi a diskusiou 

oponentov s odporúčajúcimi posudkami. 

Na otázky bola autorka práce dobre pripravená. Diuskusia bola obohacujúca. Po zhodnotení 

oponentských posudkov, zodpovedaní otázok členov komisie, habilitačná komisia nemala žiadne 

pripomienky k predkladaným materiálom ani  k vystúpeniu habilitantky a  pristúpila k tajnému 

hlasovaniu, ktoré bolo kladné plným počtom hlasov v prospech habilitantky.  

 

 



Habilitačná komisia jednoznačne konštatuje, že kandidátka splnila požiadavky VŠ ZaSP 

sv. Alžbety na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore sociálna práca. 

Komisia odporúča Vedeckej rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

udeliť kandidátke PhDr. Stanislave Hunyadiovej, PhD vedecko-pedagogickú hodnosť docent. 

 

V Bratislave,  06. 05. 2016 

 

 

 

Predseda komisie:  prof. PhDr. Mária Bielová, PhD.    

Členovia komisie:      prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.   

              doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD.   

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina zo zasadnutia habilitačnej komisie, plus hlasovacie lístky. 

Prezenčná listina z verejnej obhajoby habilitačnej práce. 

Prezenčná listina z verejnej habilitačnej prednášky.  

 


