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 k bodu 5 Habilitačné konanie bolo vykonané v súlade so zákonom o VŠ a  Vyhláškou MŠ SR 

č. 6/2005 v znení neskorších   predpisov     o postupe získavania vedecko-pedagogických 

titulov docent a profesor uchádzačky: 

 

PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. 

(odborná asistentka, VŠZaSP sv. Alžbety) 

 

Predsedkyňa habilitačnej komisie prof. PhDr. Mária Bielová, PhD.  predstavila  

kandidátku  . Stanislavu Hunyadiovú, PhD., odbornú asistentku, VŠZaSP sv. 

Alžbety. Kandidátka  oboznámila prítomných so svojimi doterajšími pedagogickými 

a vedecko-výskumnými aktivitami, o úlohe a mieste profesionála v kontexte zásahu 

prostredníctvom nenásilnej komunikácie. 

 K danej   problematike diskutovali: prof. Krčméry, prof. Radková, prof. Grey, prof. 

Dancák. 

Predsedkyňa habilitačnej komisie informovala prítomných o záveroch a výsledkoch  

rokovania komisie, ktorá zasadala dňa 6. 5.2016 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) 

Na zasadnutí habilitačnej komisie uchádzačka predniesla za účasti členov VR, verejnú 

habilitačnú prednášku na tému: „Úloha a miesto profesionála v kontexte zásahu 

prostredníctvom nenásilnej komunikácie“.  Komisia na základe odborného posúdenia 

úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti a posúdenia predložených 

materiálov, ako aj úspešnej obhajoby habilitačnej práce s názvom „Výskumné a 

aplikačné reflexie  zo supervízií v zariadeniach sociálnych služieb“  odporúča  PhDr. 

Stanislave Hunyadiovej, PhD. udeliť vedecko-pedagogickú hodnosť docent 

v odbore sociálna práca.  

Scientometrické ukazovatele kandidátky tvoria prílohu rokovacieho materiálu a sú tiež 

súčasťou originálu zápisnice. 

Po prednesení záverečnej správy predsedom habilitačnej komisie nasledovala neverejná 

časť rokovania – tajné hlasovanie. 

Výsledky tajného hlasovania VR:    Celkový počet riadnych členov VR:  40 

Počet prítomných členov VR:  26 

Hlasovalo za:     25 

Proti:        1 

Zdržali sa hlasovania:      0 

U z n e s e n i e  č. 3/55/2016 

Vedecká rada prerokovala návrh habilitačnej komisie a rozhodla o udelení vedecko-

pedagogickej hodnosti docent  PhDr. Stanislave Hunyadiovej, PhD. v odbore 

sociálna práca. 
 

 


