
NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE 

na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore sociálna práca  

uchádzačke  PhDr. Nataši Bujdovej, PhD.  

z  dňa 27. 9. 2017 

 

Habilitačná komisia bola schválená vedeckou radou VŠZaSP sv. Alžbety v zložení: 

Predseda komisie:  prof. MUDr. Eva Grey, PhD. (VŠZaSP Bratislava) 

Členovia komisie:  doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD. (TU Trnava)  

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

 

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

prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. (VŠZaSP Bratislava) 

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

 

Zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 27. septembra 2017 o 10.00 hod. na rektoráte VŠZaSP 

sv. Alžbety, Námestie 1. mája č. 1, v Bratislave. 

 

STANOVISKO HABILITAČNEJ KOMISIE 

PhDr. Nataša Bujdová, PhD. 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. 

 

Pedagogická činnosť: 

Uchádzačka pedagogicky pôsobí od roku 2011 vo funkcii odborného asistenta na  

pracoviskách VŠZaSP sv. Alžbety: Bardejov, Michalovce, Ústav sociálnych vied bl. P.P. 

Gojdiča Prešov. A Bratislava.  Vyučuje predmety: Metódy sociálnej práce s jednotlivcom, 

Teória sociálnej práce, Sociálne poradenstvo a diagnostika, Supervízia v sociálnej práci, SPV 

– sebahodnotenie a sebapoznávanie, komunikácia, asertívna komunikácia, poradenské 

zručnosti, supervízia. Uchádzačka je školiteľkou aj oponentkou bakalárskych, diplomových 



a 2 doktorandských prác študentov odboru sociálna práca, je členkou štátnicových komisií. 

Pôsobí aj ako spoluorganizátorka domácich a zahraničných vedeckých konferencií.  

 

Publikačná činnosť 

Uchádzačka v rámci publikačnej činnosti uviedla spolu 50 výstupov, z toho vedecké práce v 

zahraničných karentovaných časopisoch (8) z toho 4 ako prvý autor.  Uvádza autorstvo 1 

vedeckej monografie a 1 kapitoly v monografii, obe vydané v zahraničných  vydavateľstvách. 

                              

Citačné ohlasy 

Uvádza spolu 61 citácií, z toho 26 citácií v zahraničných publikáciách a 7 citácií v 

zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch v Web of Science a v 

databáze SCOPUS.  

 

Výskumná činnosť 

Uchádzačka je riešiteľkou 1 vzdelávacieho projektu a 1 operačného projektu Ľudské zdroje.  

PhDr. Nataša Bujdová, PhD. sa pravidelne podieľala na príprave konferencií s domácou aj 

medzinárodnou účasťou.  

 

Prednášková činnosť 

Aktívne sa zúčastnila nasledovných vedeckých podujatí: 3 domáce pozvané prednášky, 20 

domácich prihlásených prednášok, 6 zahraničných pozvaných prednášok a 1 zahraničná 

prihlásená prednáška. 

 

Habilitačná prednáška 

Uchádzačka predniesla habilitačnú prednášku s názvom: Misijná činnosť v predvojnovej  

zóne na Ukrajine.  Prednáška predstavila problematiku sociálnej práce a misijnej činnosti na 

hranici zóny ozbrojeného konfliktu v Ukrajine, na ktorej sa opakovane osobne zúčastnila. 

Uchádzačka vo svojej habilitačnej prednáške poukázala na najčastejšie sa vyskytujúce 

sociálne problémy rodín, ktorých členovia sa vracajú z bojov, často s fyzickou alebo 

psychickou traumou.  Popísala spôsoby sociálnej prácei humanitárnej pomoci, ktoré poskytuje 

klientom spoločný projekt VŠZaSP sv. Alžbety s miestnymi kňazmi. 

Prednáška bola graficky dobre spracovaná, prehľadná. Prednesením prednášky 

habilitantka preukázala svoju dlhodobú pedagogickú prax a zároveň pedagogické kvality. 



Členovia komisie hodnotili prednášku kladne.  Po prednesení prednášky autorka odpovedala 

na otázky členov komisie a následne sa uskutočnila diskusia. 

 

Obhajoba habilitačnej práce 

Uchádzačka predstavila svoju habilitačnú prácu s názvom: Profesionálna rodina v procese 

transformácie náhradnej starostlivosti na Slovensku.  Autorka skúmala parametre a životné 

situácie ovplyvňujúce úspešnosť profesionálneho rodičovstva.  Jej respondentami bolo 10% 

celkovej populácie profesionálnych rodičov na Slovensku. 

Ciele, ktoré si autorka stanovila v práci považovali oponenti za splnené a podnetné pre 

ďalšiu aktivitu vedeckého skúmania. 

Habilitantka po prečítaní posudkov oponentov v diskusii pri obhajobe habilitačnej 

práce uspokojivo odpovedala na otázky oponentov a členov komisie. Po zhodnotení 3 

oponentských posudkov, ktoré boli kladné, zodpovedaní otázok členov komisie, habilitačná 

komisia pristúpila k tajnému hlasovaniu.  

Komisia po tajnom hlasovaní konštatuje, že kandidátka splnila požiadavky VŠ ZaSP 

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

zdravotníctvo. 

Výsledok tajného hlasovania: Počet pozvaných členov komisie 3. Z troch prítomných 

členov komisie bolo za predložený návrh 3, proti 0, zdržali sa: 0. 

 

Komisia konštatovala, že PhDr. Nataša Bujdová, PhD.  na základe predložených 

materiálov spĺňa stanovené kritériá pre udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

Preto komisia odporúča váženej Vedeckej rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety udeliť kandidátke PhDr. Nataši Bujdovej, PhD.  vedecko-pedagogickú 

hodnosť docent v odbore sociálna práca. 

 

V Bratislave,  27.09.2017 

 

Predseda komisie:  prof. MUDr. Eva Grey, PhD., v.r. 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina zo zasadnutia habilitačnej komisie, hlasovacie lístky 

Prezenčná listina z verejnej obhajoby habilitačnej práce 

Prezenčná listina z verejnej habilitačnej prednášky 


