
NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE 

na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore sociálna práca  

Kandidátka:  PhDr. Katarína Bundzelová, PhD.  

 

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

Predseda komisie:  prof. MUDr. Mgr. Eva Grey, PhD., MHA. (VŠZaSP sv. Alžbety, 

Bratislava) 

Členovia komisie:  prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.  (Univerzita Konštantína Filozofa 

v Nitre) 

prof. PhDr. Mária Šmidová,  PhD. (Trnavská univerzita v Trnave) 

doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v 

Trnave) - náhradník 

Oponenti:  prof. PhDr. ThDr. Pavol Tománek, PhD.  (VŠZaSP sv. Alžbety) 

   prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove) 

Dr.h.c. doc. JUDr.  Ing. Vlastimil Vicen, PhD. (VŠEMVS v Bratislave)           

   doc. PhDr. Božena Igliarová, PhD.  (MPSVaR SR) - náhradník 

 

predkladá návrh na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent PhDr. Kataríne 

Bundzelovej, PhD. v odbore sociálna práca. 

 

Zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 17. júna 2021 o 15.00 hod. na VŠZaSP sv. Alžbety, 

Polianky, Pod brehmi 4/A, v Bratislave. 

 

STANOVISKO HABILITAČNEJ KOMISIE 

PhDr. Katarína Bundzelová, 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 2007 vo funkcii odborného asistenta na  Trnavskej 

univerzite a Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.  Vyučuje predmety: 

Sociálna práca v neziskovom sektore, Kazuistický seminár, Sociálna práca so seniormi, 

Semináre k ročníkovej, bakalárskej a diplomovej práci, Sociálna práca s občanmi so 

zdravotným postihnutím, Odborná prax, Metódy sociálnej práce s jednotlivcom, Metódy 

sociálnej práce so skupinou. 

Uchádzačka školiteľsky viedla 58 bakalárskych, 66 diplomových prác študentov odboru 

sociálna práca, je členkou štátnicových komisií.  Vedie 1 doktoranda.  Spĺňa kritériá.   

 

Publikačná činnosť 

Uchádzačka v rámci publikačnej činnosti uviedla spolu 87 výstupov, z toho 21 ako prvý 

autor.  Z uvedeného počtu je 6 vedeckých prác v databázach WOS/Scopus, 7 vedeckých prác 

je v zahraničných karentovaných časopisoch. Uvádza spoluautorstvo 2 kapitol vo vedeckých 

monografiách vydaných v zahraničí a autorstvo 1 kapitoly v domácej vedeckej monografii.  Je 

spoluautorkou 2 učebných textov pre študentov.  Spĺňa kritériá.                                 

Citačné ohlasy 

Uvádza spolu 68 citácií, z toho 10 citácií v zahraničných publikáciách (5 citácií WOS/SCOPUS). 

Spĺňa kritériá čiastočne. 

 

Vedecko-výskumná činnosť 

Uchádzačka je riešiteľkou 2 domácich grantov – spĺňa kritériá. 

 

Prednášková činnosť 

Aktívne sa zúčastnila 39 vedeckých podujatí: 14 domácich pozvaných prednášok, 10 

domácich prihlásených prednášok, 5 zahraničných pozvaných prednášok a 7 zahraničných 

prihlásených prednášok – spĺňa kritériá. 

 

Habilitačná prednáška 

Uchádzačka predniesla habilitačnú prednášku s názvom: Význam a miesto dobrovoľníctva 

v sociálnej práci. 

V habilitačnej prednáške sa venovala dobrovoľníckej činnosti v sociálnej práci. 

Zamerala sa na konkrétne skupiny klientov sociálnej práce a  význam dobrovoľníckej činnosti 



v ich životoch z dvoch uhlov pohľadu: dobrovoľníctva, ktoré týmto ľuďom pomáha 

a dobrovoľníckej činnosti, ktorú vykonávajú samotní klienti sociálnej práce. 

Osobitnú pozornosť upriamila na dobrovoľníctvo a jeho význam v zariadeniach pre seniorov, 

ako aj dobrovoľnícku činnosť realizovanú seniormi, ktorá ich obohacuje a dáva im zmysel 

života. 

Prednáška bola graficky dobre spracovaná, prehľadná. Prednesením prednášky 

habilitantka preukázala svoju schopnosť zaujať poslucháčov, mnohoročnú pedagogickú prax a 

pedagogické kvality. 

Členovia komisie hodnotili prednášku kladne.  Po prednesení prednášky autorka odpovedala 

na otázky v následnej diskusii. 

 

Obhajoba habilitačnej práce 

Uchádzačka predstavila svoju habilitačnú prácu s názvom: Dobrovoľnícka činnosť a jej 

význam v živote ľudí so zdravotným postihnutím. 

Habilitačná práca sa zaoberá významom dobrovoľníckej činnosti a dobrovoľníckych 

aktivít v živote ľudí so zdravotným postihnutím. Venuje sa ľuďom so zdravotným 

postihnutím, podstate dobrovoľníctva a jeho významu v životoch týchto ľudí. Poukazuje na 

pozitíva, ktoré  dobrovoľníctvo týmto ľuďom ponúka, ako sú zvýšenie sebavedomia, 

spoločenského začlenenia a kontaktov s ľuďmi bez zdravotného postihnutia.  

Kandidátka, po prečítaní kladných posudkov oponentov na habilitačnú prácu, 

v diskusii vhodne odpovedala na otázky oponentov a členov komisie. 

Počas diskusie sa otvorila otázka vysokej celkovej zhody habilitačnej práce v systéme 

EZP; nakoľko protokol originality mali oponenti k dispozícii až po napísaní posudkov.  

Kandidátka Katarína Bundzelová, za slobodna Benkovičová, vysvetlila, že ide najmä o zhodu 

s jej vlastnými publikovanými prácami, vrátane takých, ktoré publikovala za slobodna, ako aj 

záverečných prác ňou školených študentov, ktorým poskytla svoje články. Kandidátka 

priniesla na obhajobu svoje pôvodné (inými autormi citované) práce v časopisoch, 

a v protokole originality ich vyznačila.  Priložené práce budú priložené k habilitačnému spisu.  

Následne habilitačná komisia pristúpila k tajnému hlasovaniu.  

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

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

konania a inauguračného konania sociálna práca. 



Výsledok tajného hlasovania: Počet pozvaných členov komisie 4, jeden sa 

ospravedlnil. Z troch prítomných členov komisie bolo za predložený návrh 3, proti 0, 

zdržali sa: 0. 

 

Komisia konštatovala, že PhDr. Katarína Bundzelová, PhD.  na základe predložených 

materiálov dostatočne 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. Kataríne Bundzelovej, PhD.  

vedecko-pedagogickú hodnosť docent v odbore sociálna práca. 

 

V Bratislave,  17.06.2021 

 

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

 

Prílohy: 

Prezenčná listina zo zasadnutia habilitačnej komisie, hlasovacie lístky 

Prezenčná listina z verejnej obhajoby habilitačnej práce 

Prezenčná listina z verejnej habilitačnej prednášky 


