
SPRÁVA  HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

CELKOVÉ  ZHODNOTENIE UCHÁDZAČKY 

PhDr. Slávky Otčenášovej, M.A., PhD. (Katedra histórie, Filozofická fakulta UPJŠ v 

Košiciach)  

O VEDECKO-PEDAGOGICKÝ TITUL DOCENT  

v študijnom odbore 2.1.9. slovenské dejiny 

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  26. 6. 2019 v zložení: 

 

Členovia komisie:  

• prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. (KH FF UPJŠ) – predseda  

• prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. (IH FF PU v Prešove)  

• PhDr. Gabriela Dudeková - Kováčová, PhD. (Historický ústav SAV Bratislava)  

Oponenti:  

• prof. PhDr. Dušan Škvarna, CSc, (KH FF UMB v Banskej Bystrici) 

• PhDr. Dušan Kováč, DrSc.  (Historický ústav SAV Bratislava)    

• doc. PhDr. László Szarka, CSc., (Historický ústav Maďarskej akadémie vied 

Budapešť) 

 

a vypracovala toto hodnotenie: 

 
1. VYHODNOTENIE  PLNENIA KRITÉRIÍ  UCHÁDZAČA  PODĽA  MATERIÁLOV  DODANÝCH 

UCHÁDZAČOM 

 

 

1. Základné životopisné údaje  uchádzačky 

 

Rok a miesto narodenia: 1981, Poprad  

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast: 

● 2000 – 2005 magisterské štúdium v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích 

predmetov v kombinácii anglický jazyk a literatúra – dejepis (Mgr.) 

●2005 – 2006 magisterské štúdium na Central European University v Budapešti v odbore 

Stredoeurópska história (Master of Arts) 

● 2005 – 2010 doktorandské štúdium v odbore 2.1.9 slovenské dejiny na Prešovskej 

univerzite v Prešove (PhD.)   

 

Priebeh zamestnaní  
● Od roku 2008  Katedra histórie  

na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

● 2006 – 2007 Katedra histórie na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v 

Ružomberku     

 

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

titulov docent a profesor. 



2. Pedagogická  činnosť  uchádzača. Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

 

● Katedra histórie FF UPJŠ  

Dejiny slovenskej historiografie,  

Dejiny svetovej historiografie,  

Slovenské dejiny 1780 - 1918,  

Svetové dejiny 1789 - 1918,  

Základy Oral history,  

Nacionalizmus a národné hnutia,  

Pripomínanie si druhej svetovej vojny; 

● Katedra histórie FF KU  

Úvod do štúdia histórie,  

Všeobecné dejiny 1789 – 1918; 

 

 

3. Vedeckovýskumná  a expertízna činnosť  uchádzača 

 

Prehľad riešených výskumných úloh 

 

1. History of the European Urbanism in the 20th Century, grantová schéma 

HORIZON2020, Marie Curie International Training Networks, UPJŠ, od r. 2016, riešiteľka 

2. SOS: Súčasné obrazy socializmu, grantová schéma APVV č. 16-0345, Ústav etnológie 

Slovenskej akadémie vied v Bratislave, od r. 2017, riešiteľka 

3. Stratégie prežitia holokaustu a mestské elity, grantová schéma VEGA MŠVVaŠ č. 

1/0254/17, UPJŠ, od r. 2017, riešiteľka 

4. Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na UPJŠ 

(RIFIV), grantová schéma Európske štrukturálne fondy ITMS 26110230101, UPJŠ, 2012 – 

2016,  riešiteľka 

5. 6 grantov zaoberajúcich sa slovensko-maďarskými vzťahmi v dejinách a ich reflexiou 

v historiografii, vzájomnými obrazmi a percepciami, grantové schémy Hungarian 

Scholarship Board (2x), International Visegrad Fund (3x)  a Tempus Hungary, Univerzita 

ELTE v Budapešti, 2011 – 2016, zodpovedná riešiteľka  

6. French – German Post WWII Historical Reconciliation Process as a Model Case for the 

Slovak – Hungarian Reconciliation Projects, grantová schéma Mairie de Paris, Sorbonne 

Université, 2013 – 2014, zodpovedná riešiteľka 

7. Od československej k slovenskej štátnosti. Židia a ich osudy vo vybraných 

východoslovenských mestách (1918 – 1945), grantová schema VEGA 1/0114/12, Prešovská 

univerzita v Prešove, 2012 – 2014, riešiteľka 

8.  Miesta pamäti Košíc I. (historické prelomy a inštitúcie), grantová schéma VEGA 

MŠVVaŠ SR č. 1/0101/12, UPJŠ, 2012 – 2014, riešiteľka   

9. The Neighbourhood that Is No More: Jews of Budapest and Bratislava after WWII, 

grantová schéma Geschichtswerkstatt Europa – Layers of Remembrance project, Institut fuer 

angewandte Geschichte, Frankfurt/Oder a Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft 

(EZV), 2012 – 2013, zodpovedná riešiteľka  

10.  Images and Stereotypes: Slovaks in Austrian, Austrians in Slovak School History 

Textbooks, grantová schéma Akcia Rakúsko – Slovensko pre post-doktorandov, 2012 – 

2013, zodpovedná riešiteľka  



11. Remembering the City – A Guide through the Past of Košice, grantová schéma  

International Visegrad Fund, ENRS, UPJŠ a Terra Recognita v Budapešti, 2011 – 2013, 

zodpovedná riešiteľka za slovenskú stranu  

12.  Remembering and Forgetting WWII in Changing Political Contexts from 1945 up to 

Present (Public Treatment of WWII Monuments in Slovakia and Bosnia-Herzegovina), 

grantová schéma Geschichtswerkstatt Europa - Layers of Remembrance project, Institut fuer 

angewandte Geschichte, Frankfurt/Oder a Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft 

(EZV), 2009 – 2010, zodpovedná riešiteľka 

13.  The Unknown Neighbour, grantová schéma Ministerstva zahraničných vecí Maďarska, 

2009 – 2010, zodpovedná riešiteľka za slovenskú stranu 

14.  Vzťahové otázky slovenskej a inonárodných historiografií v 20. storočí, grantová 

schéma APVV č. – 0380 – 07, UPJŠ, 2008 – 2010, riešiteľka 

 

 

Výber najdôležitejších  prác je nasledujúci:

 

 

 

 

AAB 

Schválená minulosť : kolektívna identita v československých a slovenských 

učebniciach dejepisu (1918-1989) / Slávka Otčenášová ; recenzenti Ladislav Tajták, 

Peter Švorc. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. - 159 s. - 

ISBN 9788070978443 (viaz.). 

[OTČENÁŠOVÁ, Slávka (100%) ] 

 

ADE 

“The Truth Wins“: Interpretations of World War I in School History Education in 

Slovakia from 1918 until Present (A History Textbooks Narratives Analysis) / Slávka 

Otčenášová. 

[“Pravda víťazí“: Interpretácie naratívov o prvej svetovej vojne vo vyučovaní 

dejepisu na Slovensku od roku 1918 do súčasnosti].  

In: Múltunk. Journal of Political History. - ISSN 0864-960X. - Special issue (2016), 

s. 81-111. 

[OTČENÁŠOVÁ, Slávka (100%) ]  

 

AEC 

Slovak-Hungarian mutual stereotypes: A case study on history textbooks narratives / 

Slávka Otčenášová ; recenzenti László Szarka, Štefan Šutaj. 

[Slovensko-maďarské stereotypy na príklade učebníc dejepisu].  

In: Shifting discourses on Central European Histories. - Budapešť : Terra Recognita 

Foundation, 2015. - ISBN 9789638918543. - S. 17-32. 

[OTČENÁŠOVÁ, Slávka (100%) ] 

 

AEC 

The Image of Slovaks and the "Others" in Czechoslovak and Slovak History 

Textbooks Published from 1918 to 2002 / Slávka Otčenášová. 

[Obraz Slovákov a "iných" v československých a slovenských učebniciach dejepisu 

vydávaných v rokoch 1918 až 2002]. - recenzované.  

In: Schriftenreihe des Instituts fur Volkskunde der Deutschen des ostlichen Europa. 

"Jánošík & Co": Die Slowakei in Selbst- und Fremdwahrnehmung. - Münster : 

Waxmann Verlag GmbH, 2015. - ISBN 9783830932734. - ISSN 2198-0659. - S. 



105-126. 

[OTČENÁŠOVÁ, Slávka (100%) ] 

 

AFA 

Egy új mesternarratíva felé: a szlovákiai történelemoktatás egy vitás kérdése a 

rendszerváltás után / Slávka Otčenášová ; recenzenti Tamás Krausz, Ádám Gyenes. 

[Za novým naratívom: kontroverzia v slovenskom školskom dejepise po zmene 

režimu].  

In: A nemzeti mítoszok szerkezete és funkciója Kelet-Európában. - Budapest : 

L’Harmattan Kiadó, 2013. - ISBN 9789632367200. - S. 182-190. 

[OTČENÁŠOVÁ, Slávka (100%) ] 

 

AFC 

Between Glorification and Oblivion : The Images of the 1917 Russian Revolution in 

Czechoslovak and Slovak History Textbooks (Published from 1918 until Present) / 

Slávka Otčenášová ; recenzenti Szergej Filippov, Zsuzsanna Gyimesi et al. 

[Medzi glorifikáciou a zabudnutím: obrazy revolúcie v Rusku v roku 1917 v 

československých a slovenských učebniciach dejepisu (vydaných od roku 1918 do 

súčasnosti)].  

In: The centenary of the 1917 Russian revolution(s): its significance in world history. 

- Budapešť : Russica Pannonicana, 2018. - ISBN 978-615-5651-05-2. - S. 203-211. 

[OTČENÁŠOVÁ, Slávka (100%) ] 

 

 

 

 

Štatistika ohlasov: 

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

Science a v databáze SCOPUS 
1 

[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 31 

[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 31 

[5] Recenzie v zahraničných publikáciách 12 

[6] Recenzie v domácich publikáciách 13 

 
C E L K O M 

88 

 

 

V zhrnutí o vedeckovýskumných a vzdelávacích aktivitách (pozri  tabuľku plnenia 

minimálnych kritérií na získanie  titulu docent v odbore 2.1.9. slovenské dejiny možno 

konštatovať, že uchádzačka PhDr. Slávka Otčenášová, M.A., PhD., spĺňa scientometrické  

kritériá na udelenie titulu docent  v študijnom odbore 2.1.9. slovenské dejiny. 

 

 

 

  

 



UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

 
Prehľadová tabuľka plnenia minimálnych kritérií na získanie titulu docent 

v odbore 2.1.9. slovenské dejiny 

 
 

 

_________________________________________________________________________ 
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) 

 

 

 

 

 

 

II. ZÁVERY OPONENTSKÝCH POSUDKOV NA HABILITAČNÚ PRÁCU UCHÁDZAČKU 

 
požadované1   plnenie uchádzačom 

1. Pedagogická činnosť 
  

Minimálny počet rokov 
vykonávania pedagogickej 
činnosti od získania titulu 
PhD. 

3 8 

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

1 (3) 1(5) 

Počet ukončených vedených 
diplomových prác 

5 9 

2. Publikačná činnosť 
  

Celkový počet pôvodných 
vedeckých  prác  

1+20 2+23 

Počet výstupov kategórie A2 
3 6 

3. Ohlasy na publikačnú 

činnosť 

  

Ohlasy spolu 
30 88 

Ohlasy uvedené v citačných 

databázach WoS, SCOPUS 

8 44 

4. Grantové projekty  - 
účasť na riešení 

2 14 



 

 Na habilitačnú prácu PhDr. Slávky Otčenášovej, M.A., PhD., s názvom Obrazy 

národných hrdinov v učebniciach dejepisu posudky vypracovali: 
 

 prof. PhDr. Dušan Škvarna, CSc., (KH FF UMB v Banskej Bystrici) 

 PhDr. Dušan Kováč, DrSc.  (Historický ústav SAV Bratislava)    

 doc. PhDr. László Szarka, CSc., (Historický ústav Maďarskej akadémie vied Budapešť) 

 

prof. PhDr. Dušan Škvarna, CSc. – záver posudku 

 Vychádzajúc zo skúseností s oponovaním habilitačných prác, z kritérií a praxe pri 

udeľovaní titulov docent sa domnievam, že práca Slávky Otčenášovej nároky kladené naň 

spĺňa, preto ho odporúčam udeliť. Prajem jej, aby ju jeho získanie neviedlo k uspokojeniu sa, 

ale sa stalo východiskom sústredenejšieho výskumu, rozširovania si pramennej bázy a 

motivovalo ju k hlbšiemu ponoreniu sa do poznávania sveta obrazov, stereotypov, pamäti v 

slovenskej spoločnosti 20. storočia. 

 

PhDr. Dušan Kováč, DrSc. – záver posudku 

Celkovo možno povedať, že habilitačná práca dr. Slávky Otčenášovej je napísaná na 

dobrej odbornej i štylistickej úrovni a spĺňa nároky kladené na habilitačnú prácu. Navrhujem 

túto prácu ako habilitačnú prácu prijať a PhDr. Slávke Otčenášovej, M.A., PhD. udeliť vedecko-

pedagogický titul docent. 

 

doc. PhDr. László Szarka, CSc.– záver posudku 

Na základe predloženej práce odporúčam prijať prácu na habilitačné konanie a v prípade 

splnenia ďalších podmienok stanovených zákonmi a internými predpismi Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach udeliť PhDr. Slávke Otčenášovej, PhD. vedeckopedagogickú 

hodnosť docent v odbore 2.1.9 slovenské dejiny. 

 

 

III. ODBORNÉ POSÚDENIE HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE – 

NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

Habilitantka PhDr. Slávka Otčenášová. MA, PhD., v prednáške na tému: Dejiny v 

človeku – Oral history v slovenskej historickej vede predstavila v súčasnosti aktuálny 

metodologický prístup a vedný odbor Oral history a zhodnotila jeho postavenie v súčasnej 

slovenskej historickej vede. V úvode predstavila metódu Oral history, poskytla jej definíciu, 

charakteristiku a načrtla jej vývoj v 20. storočí. Venovala sa hlavným spoločenským 

predpokladom, ktoré formovali vývoj a inštitucionalizáciu Oral history ako samostatného 

vedného odboru. Súčasne sa venovala aj kritike Oral history z pozície tradičnej historiografie. 

Následne načrtla percepciu a využívanie Oral history na Slovensku, s dôrazom na slovenskú 

historiografiu. Habilitantka konštatovala, že Oral history na Slovensku je známa najmä ako 

metodologický prístup práce v spoločenskovedných odboroch, no ako samostatný vedný odbor 

nebola inštitucionalizovaná. Charakteristickým znakom slovenskej historiografie v otázke 

využitia Oral history je fakt, že má tzv. záchranný charakter. To znamená, že sa zameriava 

najmä na uchovávanie svedectiev ľudí, ktorí prežili určité traumatické javy v minulosti. V 

kontexte slovenských dejín ide najmä o tragické osudy ľudí počas druhej svetovej vojny a osudy 

ľudí, ktorí sa dostali do nemilosti komunistickej strany.  

Habilitantka v závere svojej práce načrtla ďalšie možnosti rozvíjania Oral history v 

slovenskej historickej vede z tematického aj inštitucionálneho hľadiska. 

 



V. NÁVRH UDELIŤ UCHÁDZAČKE TITUL DOCENT V ODBORE 2.1.9. SLOVENSKÉ DEJINY 

 

 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. Slávka Otčenášová, M.A., 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  

2.1.9. slovenské dejiny. 

 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. Slávke Otčenášovej, M.A., PhD., v 

študijnom odbore 2.1.9. slovenské dejiny. 

 

 

Košice, 26. júna 2019 

 

Predseda habilitačnej komisie: 

 

prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.     .................................................. 

 

Členovia habilitačnej komisie: 

 

prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.     .................................................. 

 

PhDr. Gabriela Dudeková – Kováčová, PhD.   ..................................................

  


