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1999 – 2002 FF PU Prešov, PhDr. v odbore politológia 

2006 – 2008 VŠ ZaSP sv. Alžbety Bratislava a PF KU Ružomberok 
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Ďalšie vzdelávanie  

Priebeh zamestnaní  
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9/2020 – 6/2021    stredoškolská učiteľka, Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, Spišská Nová Ves 

12/2018 – 6/2020  stredoškolská učiteľka, Cirkevné gymnázium sv. Jána Pavla II. Poprad 

9/2004 –8/2018    vysokoškolská pedagogička, odborná asistentka, Katedra spoločenských vied  

                              a sociálnej náuky Cirkvi, Katedra manažmentu Poprad, Pedagogická fakulta,      
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                              Filozofická fakulta UPJŠ Košice 
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Priebeh pedagogickej činnosti 
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9/2020 – trvá         vysokoškolská pedagogička, odborná asistentka na funkčnom mieste docent 
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Prednášky z predmetov:  

základy filozofie,  

základy etiky, 

medzinárodná ochrana ľudských práv a slobôd,  
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sociálna patológia, 

štruktúry štátnej správy a samosprávy, 
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9/2004 –8/2018    vysokoškolská pedagogička, odborná asistentka, Katedra spoločenských vied  
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Prednášky a semináre z predmetov:  
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Prednášky  z predmetov:  
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základy sociológie,  
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9/2008 – 6/2013   vysokoškolská pedagogička, odborná asistentka, Katedra sociálnej práce, 

                              Filozofická fakulta UPJŠ Košice 

Prednášky a semináre z predmetov:  
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Sociálna práca 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu 
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(napr. AAB, podľa vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.) 

1. monografia 

2. učebnica 

3. skriptá 
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AAB  Monografie vydané v domácich vydavateľstvách: 2 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch: 5 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich vedeckých časopisoch: 16 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS:   4 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science  alebo 

SCOPUS:  2 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 7 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 19 

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 2 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 8 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 49 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií:  1 

BAB  Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách: 1 

BCI Skriptá a učebné texty: 2 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch: 3 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných): 2 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch: 4 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií:1  

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu  Citácie: spolu 194 

Z toho: evidované v databázach WoS, Scopus 18 

             zahraničné: 28 

             domáce: 148 

Počet doktorandov: školených,                        

ukončených  

Mgr. Stanislav Hunyadi, MBA 

školiteľ-špecialista,  doktorand v odbore sociálna práca 

od  roku 2022 

Téma habilitačnej práce Sociálne aspekty ne / zamestnanosti  ako sociálny v kontexte koronakrízy 

Téma habilitačnej prednášky Etika sociálneho pracovníka v práci s nezamestnaným klientom 

Vedecká rada fakulty a vysokej školy, 

ktoré rozhodovali o návrhu na 
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odbore habilitačného konania 
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