
SPRÁVA  HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

CELKOVÉ  ZHODNOTENIE UCHÁDZAČKY 

PhDr. Jany Šutajovej., PhD. (Katedra politológie, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach)  

O VEDECKO-PEDAGOGICKÝ TITUL DOCENT  

v študijnom odbore 3.1.6. politológia 

habilitačnou komisiou  

(podľa § 1, ods. 15 Vyhlášky 6/2005 Z. z. o postupe získavania  vedecko-pedagogických  

titulov alebo umelecko-pedagogických  titulov docent a profesor1) 

 

 

Habilitačná  komisia  sa zišla  27. 8. 2019 v zložení: 

 

Členovia komisie:  

• Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. (FF UPJŠ v Košiciach) – predsedníčka 

• prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. (PdF UK, Bratislava)  

• prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (FF UKF, Nitra) 

Oponenti:  

• prof. PhDr. Ján Liďák, CSc. (ARC Vysoká škola politických a společenských věd, 

s.r.o., Kutná Hora, ČR) 

• doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. (Ústav politických vied SAV, Bratislava) 

• doc. PhDr. Vladimír Srb, PhD. (ARC Vysoká škola politických a společenských věd, 

s.r.o., Kutná Hora, ČR) 

a vypracovala toto hodnotenie: 

 
1. VYHODNOTENIE  PLNENIA KRITÉRIÍ  UCHÁDZAČKY  PODĽA  MATERIÁLOV  DODANÝCH 

UCHÁDZAČOM 

 

 

1. Základné životopisné údaje  uchádzačky 

 

Rok a miesto narodenia: 1979 Košice  

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast: 

Mgr. - Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, odbor politológia – dejepis 

(2002) 

PhDr. - Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (2008) 

PhD. – Ústav politických vied SAV a Filozofická fakulta UK v Bratislave (2008) 

Priebeh zamestnaní  
Ústav politických vied SAV, Bratislava (2002 – 2006) 

Ústav regionálnych a národnostných štúdií PU, Prešov (2006 – 2009) 

Inštitút politológie FF PU, Prešov (2006 – 2010) 

Katedra politológie FF UPJŠ, Košice (2010 – 2019) 

 

2. Pedagogická  činnosť  uchádzačky 

Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety) 

 

Inštitút politológie FF PU, Prešov: Dejiny verejnej správy na Slovensku I. a II., 

Demografia, Politický systém SR, Slovenské inštitúcie, Verejná mienka  

                                                           
1 Vyhláška 6/2005 Z. z. o postupe  získavania  vedecko-pedagogických  titulov alebo umelecko-pedagogických  

titulov docent a profesor. 



 

Katedra politológie FF UPJŠ: Dejiny verejnej správy na Slovensku I. a II., Dejiny 

verejnej správy v európskych krajinách, Demografia, Dejiny a teórie politických systémov 

v rokoch 1945 – 1989, Menšinová politika v EÚ I., Politické strany na Slovensku po roku 

1918, Politický systém SR, Verejná politika I., II., Verejná správa, Základy politológie 

 

 

3. Vedeckovýskumná  a expertízna činnosť  uchádzača 

 

Prehľad riešených výskumných úloh 

 

1. Riešiteľka štátneho programu výskumu a vývoja  

Doba riešenia: 2002 – 2005. Transformácie identít v súčasnom a historickom kontexte 

Slovenska so zreteľom na integračné procesy.  

Riešiteľská organizácia: Ústav politických vied SAV, Bratislava.  

 

2. Riešiteľka štátneho programu výskumu a vývoja.  

Doba riešenia: 2006 – 2009. Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie 

spoločnosti po roku 1989 (APVV 51-047505).  

Riešiteľská organizácia: Spoločenskovedný ústav SAV, Košice a PU Prešov.  

 

3. Riešiteľka projektu VEGA č. 2/0044/09.  

Doba riešenia: 2009 – 2011. Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom 

– osudy slovenských presídlencov v historickej pamäti.  

Riešiteľské organizácie: Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, Katedra etnológie FF 

UK v Bratislave.  

 

4. Riešiteľka projektu VEGA č. 1/0101/12.  

Doba riešenia: 2012 – 2015. Miesta pamäti Košíc I. (historické prelomy a inštitúcie) 

Riešiteľská organizácia: Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach. 

 

5. IRES - Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (kód ITMS projektu 26110230075), pozícia: 

tvorca študijných programov v anglickom jazyku 

Doba riešenia: 2013 - 2015 

 

6. RIFIV - Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na 

Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (kód ITMS projektu 26110230101), pozícia: 

odborný zamestnanec 

Doba riešenia: 2013 - 2015 

 

7. Riešiteľka projektu VEGA č.1/0212/15 

Doba riešenia: 2015 - 2018 

Miesta pamäti Košíc II. (ľudia a dejiny)  

Riešiteľská organizácia: Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach. 

 

8. Riešiteľka projektu VEGA č. 1/0658/16 

Doba riešenia: 2016 - 2018 

Výskum sekundárneho analfabetizmu v Slovenskej republike (stav – kontexty – perspektívy) 

Riešiteľská organizácia: Katedra politológie FF UPJŠ 

 



9. Riešiteľka projektu KEGA č. 021UPJS-4/16 

Doba riešenia: 2016 - 2018 

Modernizácia politologického vzdelávania na UPJŠ v Košiciach 

Riešiteľská organizácia: Katedra politológie FF UPJŠ 

 

10. Riešiteľka štátneho programu výskumu a vývoja. (APVV-15-0475)  

Doba riešenia: 2016 – 2020.Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku 

(komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2) 

Riešiteľská organizácia: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV a Filozofická 

fakulta UPJŠ.  

 

11. Riešiteľka projektu VEGA č.1/0316/19 

Doba riešenia: 2019 - 2022 

Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom – fakty a historické súvislosti 

v domácej a európskej politike 

Riešiteľská organizácia: Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach. 

 

Výber najdôležitejších  prác je nasledujúci:

 

 

 

 

AAB – Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  

AA

B1 

Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Identita a 

politika) / Štefan Šutaj ... [et al.] ; recenzentka Iveta Jeleňová. - 1. vyd. - Prešov : 

Universum, 2006. - 140 s. - ISBN 808904641X (brož.). 

[ŠUTAJ, Štefan (25%) - HOMIŠINOVÁ, Mária (25%) - SÁPOSOVÁ, Zlatica (25%) - 

ŠUTAJOVÁ, Jana (25%) ] 

 Ohlasy: ( 17 ) 

[1] FÓNADOVÁ, Laura - KATRŇÁK, Tomáš. Ethnic Homogamy in Slovakia 

between 1992 and 2012. In Sociologický časopis, 2016, vol. 52, no. 2, s. 157-178. 

[1] HŘEBÍČKOVÁ, Martina et al. We are the opposite of you! Mirroring of national, 

regional and ethnic stereotypes. In Journal of Social Psychology, 2017, vol. 157, no. 6, 

s. 703-719. 

[3] CORDELL, Karl - AGARIN, Timofey - OSIOV, Alexander. Institutional legacies 

of Communism: Change and Constinitres in Minority Pretection. New York, 2013. 

248 s. ISBN 978-0-415-63873-9. 

[3] KUKLÍK, Jan - PETRÁŠ, René. Minorities and law in Czechoslovakia, 1918 – 

1992. Praha : Karolinum Press, 2017. 302 s. ISBN 978-80-246-3583-5. 

[3] KURINNIJ, Oleksij. Asimiljacia rusyniv-ukrajinciv Slovaččyny u konteksti 

niveljuvanija prav ukrajinskoj nacionaľnoj menšyny. In Rozbudova deržavy 2012, č. 

1, s. 154-170. 

[3] KURINNIJ, Oleksij . Istoryčna čyseľnisť ta etnična terytorija rusyniv-ukrajinciv 

Slovaččyny u kontexti samovyznačenyja nacionaľnoj menšyny (korinnoho 

narodu).[online]. In eKMAIR - Electronic Kyiv-Mohyla Academy Institutional 

Repository 2012. Dostupné na: 

<http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1991 alebo 

http://www.ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/1991/Kurinniy_Istorych

na%20chyselnist.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 

[3] SZABÓMIHÁLY, Gizella. Szlovák fórumozók véleménye a szlovákiai magyarok 

nyelvhasználati jogairól és nyelvhasználatáról. In Nyelvideológiák, attitűdök és 



sztereotípiák. Budapest – Dunaszerdahely – Nyitra, Tinta Könyvkiadó, 2009, s. 193-

198. 

[4] BOTÍK, Ján. Etnická história Slovenska. K problematike etnicity, etnickej identity, 

multietnického Slovenska a zahraničných Slovákov. Bratislava : LÚČ, 2007, 228 s. 

ISBN 978-80-7114-650-6. 

[4] GEFFERT, Richard. Sociálna politika a jej axiologické orientácie. Košice : UPJŠ v 

Košiciach, 2014. 160 s. ISBN 978-80-8152-099-0. 

[4] LONDÁK, Miroslav - MICHÁLEK, Slavomír a kol. 20 rokov samostatnej 

Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. Bratislava : 

VEDA, 2013. 680 s. ISBN 978-80-224-1313-8. 

[4] MACHÁČEK, Ladislav. Slovak republic and its Hungarian Ethnic Minority: 

Sociological Reflections. In Slovak Journal of Political Sciences, 2011, roč. 11, č. 3, s. 

187-210. 

[4] OTČENÁŠOVÁ, Slávka. Miesto Košíc v historickej pamäti vytváranej 

prostredníctvom vyučovania dejín v medzinárodnom, národnom a lokálnom kontexte. 

In Štruktúry a fragmenty historického vývoja Košíc. Košice : FF UPJŠ, 2014. ISBN 

978-80-8152-205-5, s. 229. 

[4] PAUKOVIČ,Vladimír. Verejná správa a minoritné etnické spoločenstvá. In Teória 

a prax verejnej správy. Košice : UPJŠ, 2009. ISBN 978-80-7097-736-1, s. 81-85. 

[4] POLÁČKOVÁ, Zuzana. Maďarská menšina v procese transformácie po roku 1989: 

typológia prechodu od partikulárneho k občianskemu. In Studia Politica Slovaca, 

2015, vol. 8, no. 2, s. 22-40. 

[4] POLÁČKOVÁ, Zuzana. Tolerancia a multikulturalizmus na Slovensku v 21. 

storočí. Stále aktuálne myšlienky a odkaz Ľudovíta Štúra pre súčasnú slovenskú 

spoločnosť. In Medzi jednotlivosťou a pospolitosťou. Kam kráčaš demokracia. Košice 

: UPJŠ, 2016, s. 111-122. 

[4] ŠVORC, Peter. Vydavateľstvo Universum – od náhody k cieľavedomej práci. In Z 

minulosti a súčasnosti knižnej kultúry Prešova. Prešov : ŠVK Prešov, 2007. ISBN 

978-80-85734-67-6, s. 142-154. 

[6] MARUŠIAK, Juraj. Štefan Šutaj a kol.: Maďarská menšina na Slovensku v 

procesoch transformácie po roku 1989 (Identita a politika). Prešov, Universum 2006. 

In Studia Politica Slovaca, 2008, č. 1, s. 159-161. 

 FSEP 004729 

AA

B2 

Zákon o národnostiach a Rada vlády Slovenskej socialistickej republiky pre národnosti 

(predstavy a realita) / Jana Šutajová ; recenzenti Milan Olejník, Norbert Kmeť. - 1. 

vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - 162 s. - ISBN 

9788081527166. 

[ŠUTAJOVÁ, Jana (100%) ] 

 FSEP 010141 

ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách  

ABC1 Národnostné vysoké školstvo a Rada vlády SSR pre národnosti v 70. rokoch 20. 

storočia / Jana Šutajová ; recenzenti Lukáš Novotný, Marián Lukáč. - Projekt: 

Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum 

národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2) APVV-15-0475.  

In: Menšiny, vysoké školy a právo. - Praha : Auditorium, 2018. - ISBN 978-80-

87284-71-1. - S. 51-65 [1,00 AH]. 

[ŠUTAJOVÁ, Jana (100%) ] 

 FSEP 009552 



ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

ADF4 The Issue of Higher Education for Minorities in Slovakia in the Materials of the 

Government Council of the Slovak Socialist Republic for Nationalities in the 1970s. 

[elektronický zdroj] / Jana Šutajová. - Publikácia je registrovaná v databáze ERIH 

PLUS. - Projekt: Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny 

výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2) - APVV 

APVV-15-0475.  

In: Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné 

štúdie z oblasti spoločenských vied. - ISSN 1335-3608. - Roč. 21, č. 4 (2018), s. 45-

58, online. - Spôsob prístupu: http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-21-rok-

2018/4/studie-a-clanky/the-issue-of-higher-education-for-minorities-in-slovakia-in-

the-materials-of-the-government-council-of-the-slovak-socialist-republic-for-

nationalities-in-the-1970s/. 

[ŠUTAJOVÁ, Jana (100%) ] 
 

 

 

 

Štatistika ohlasov: 

[1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of 

Science a v databáze SCOPUS 
2 

[2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of 

Science a v databáze SCOPUS 
2 

[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 17 

[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 44 

[6] Recenzie v domácich publikáciách 2 

 
C E L K O M  

67 

 

 

V zhrnutí o vedeckovýskumných a vzdelávacích aktivitách (pozri  tabuľku plnenia 

minimálnych kritérií na získanie  titulu docent v odbore 3.1.6. politológia možno konštatovať, 

že uchádzačka PhDr. Jana Šutajová, PhD., spĺňa scientometrické  kritériá na udelenie titulu 

docent  v študijnom odbore 3.1.6. politológia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

 
Prehľadová tabuľka plnenia minimálnych kritérií na získanie titulu docent 

v odbore 3.1.6. politológia 

 
 

 

_________________________________________________________________________ 
1  ide o kategóriu podľa odseku 21 a 24 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a 

ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy výstupy kategórie A tvoria  súčasť 

celkového počtu pôvodných vedeckých prác 
7 1 monografia, 20 pôvodných vedeckých prác 
8 alebo zahraničné pôvodné vedecké práce (nevzťahuje sa na ŠO Sociálnu psychológiu a psychológiu práce) 
9 pre ŠO Sociálna psychológia a psychológia práce: alebo publikácie evidované v databázach WoS a 

 SCOPUS alebo uverejnené v časopise evidovanom v databáze  ERIH  
10 alebo citácie v časopisoch evidovaných v databáze ERIH 
11 alebo citácie v zahraničných publikáciách (nevzťahuje sa na ŠO Sociálnu psychológiu a psychológiu  práce) 

 

 

 

 

 

 

 

 
požadované1   plnenie uchádzačom 

1. Pedagogická činnosť 
  

Minimálny počet rokov 
vykonávania pedagogickej 
činnosti od získania titulu 
PhD. 

3 11 

VŠ učebnice, skriptá, učebné 
texty (min. súhrnný počet AH) 

1 (3) 1+3 spoluautor 

Počet ukončených vedených 
diplomových prác 

5 14 

2. Publikačná činnosť 
  

Celkový počet pôvodných 
vedeckých  prác  

1+20 1+27 

Počet výstupov kategórie A2 
3 4  

3. Ohlasy na publikačnú 
činnosť 

  

Ohlasy spolu 
30 67 

Ohlasy uvedené v citačných 

databázach WoS, SCOPUS 

8 21 

4. Grantové projekty  - 
účasť na riešení 

2 11 



II. ZÁVERY OPONENTSKÝCH POSUDKOV NA HABILITAČNÚ PRÁCU UCHÁDZAČKY 

 

 Na habilitačnú prácu PhDr. Jany Šutajovej, PhD., s názvom Koncepcie riešenia 

postavenia národnostných menšín na Slovensku v reformnom procese v šesťdesiatych 

rokoch posudky vypracovali: 
 

 prof. PhDr. Ján Liďák, CSc. (ARC Vysoká škola politických a společenských věd, 

s.r.o., Kutná Hora, ČR) 

 doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. (Ústav politických vied SAV, Bratislava) 

 doc. PhDr. Vladimír Srb, PhD. (ARC Vysoká škola politických a společenských věd, 

s.r.o., Kutná Hora, ČR) 

 

prof. PhDr. Ján Liďák, CSc. – záver posudku 

 Predložená habilitačná práca PhDr. Jany Šutajovej, PhD. spĺňa všetky požiadavky 

kladené na formu, obsah a kvalitu habilitačnej práce a preto jej prácu odporúčam k obhajobe. 

Po splnení všetkých podmienok navrhujem udeliť PhDr.        Jane Šutajovej, PhD. vedecko-

pedagogickú hodnosť docent  v odbore  3.1.6. Politológia. 

 

doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. – záver posudku 

Uchádzačka prejavila schopnosť posudzovať zložitú problematiku z rôznych uhlov. 

Nezameriava sa iba na usporiadanie náročne získavaných informácií, ale preukázala schopnosť 

predovšetkým citlivej explikácie súborov informácií. Práca sa vyznačuje logickým členením a 

prehľadným výkladom, celkovo predstavuje zreteľný vedecký prínos. 

Na základe predloženej habilitačnej práce navrhujem udeliť PhDr. Jane Šutajovej, PhD., 

vedeckopedagogický titul docent v odbore politológia. 

 

doc. PhDr. Vladimír Srb, PhD. – záver posudku 

Po celkovém prostudování práce i při znalosti díla kandidátky zcela jednoznačně 

doporučuji práci paní doktorky Jany Šutajové k obhajobě a po jejím úspěšném absolvování jí 

navrhuji udělit vědecko – pedagogickou hodnost docent v oboru „3.1.6. Politológia.“ 

 

 

III. ODBORNÉ POSÚDENIE HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE – 

NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

Habilitantka PhDr. Jana Šutajová, PhD., v prednáške na tému: Etnické politické strany na 

Slovensku predstavila problémy spájajúce sa s etnickými politickými stranami na Slovensku. 

V úvode informovala o problémoch, ktoré sa spájajú s definovaním etnických politických 

strán.  Venovala sa hlavným spoločenským predpokladom, ktoré formovali vznik etnických 

politických strán na území dnešného Slovenska. Následne načrtla, akým spôsobom sa etnické 

politické strany podieľali na straníckom systéme prvej Československej republiky a 

Slovenského štátu. Habilitantka sa ďalej zaoberala znovuobnovením etnických politických 

strán na Slovensku po roku 1989 a krátko charakterizovala vývoj týchto strán po vzniku 

Slovenskej republiky. Habilitantka sa zaoberala aj problémami, ktorým musia čeliť etnické 

politické strany na Slovensku v súčasnosti (neplnohodnotnosť, dezintegrácia) a poukázala na 

to, že s niektorými z týchto problémov sa spájal aj vývoj etnických politických strán v prvej 

Československej republike. Habilitantka v závere svojej prednášky načrtla ďalšie možnosti 



vývoja etnických politických strán na Slovensku, ale zároveň poukázala aj na problémy s 

týmto vývojom spojené.  

 

V. NÁVRH UDELIŤ UCHÁDZAČKE TITUL DOCENT V ODBORE 3.1.6. POLITOLÓGIA 

 

 Habilitačná komisia pracovala podľa postupu ustanoveného zákonom č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 6/2005 o postupe získavania vedecko-pedagogických 

titulov docent a profesor. 

 Habilitačná komisia na základe posúdenia všetkých predložených dokladov 

a dokumentov, plnenia scientometrických kritérií a ostatných kritérií Univerzity P. J. Šafárika 

v Košiciach týkajúcich sa vedeckej, pedagogickej a organizátorskej činnosti uchádzačky, 

posudkov oponentov a prednesenej habilitačnej prednášky konštatuje, že uchádzačka  

PhDr. Jana Šutajová, PhD., spĺňa všetky podmienky stanovené všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a zároveň aj vnútornými predpismi Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore  

3.1.6. politológia. 

 Na základe uvedeného habilitačná komisia predkladá návrh predsedníčke 

Vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v  Košiciach 

schváliť návrh na udelenie titulu docent PhDr. Jane Šutajovej, PhD., v 

študijnom odbore 3.1.6. politológia. 

 

 

Košice 27. augusta 2019 

 

Predsedníčka habilitačnej komisie: 

 

Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.    .................................................. 

 

Členovia habilitačnej komisie: 

 

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.     .................................................. 

 

prof. PhDr. Svetozár Krno, PhD.     ..................................................

  


