
SPRÁVA  HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

CELKOVÉ  ZHODNOTENIE UCHÁDZAČKY 

PhDr. Kataríny Šiňanskej, PhD. (Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta UPJŠ  

v Košiciach) 

O VEDECKO-PEDAGOGICKÝ TITUL DOCENT  

v  odbore habilitačného a inauguračného konania sociálna práca  

pred habilitačnou komisiou  

(podľa § 1, ods. 15 Vyhlášky 246/2019 Z. z. o postupe získavania  vedecko-pedagogických  titulov 

alebo umelecko-pedagogických  titulov docent a profesor1) 

 

 

Habilitačná  komisia  sa zišla  18. 5. 2021 v zložení: 

 

Členovia habilitačnej komisie: 

• prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., (Filozofická fakulta UPJŠ, Košice) 

• doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD., (Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská 

Bystrica) 

• doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD., (Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, 

Trnave) 

 

a vypracovala toto hodnotenie: 

 

1. VYHODNOTENIE  PLNENIA KRITÉRIÍ  UCHÁDZAČKY  PODĽA  DODANÝCH 

MATERIÁLOV   

 

 

Základné životopisné údaje   

 

Rok a miesto narodenia: 1981, Košice  

 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast: 

2005 – Mgr. (Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta , študijný odbor Sociálna práca) 

2009 – PhDr. (Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, študijný odbor Sociálna práca) 

2012 – PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, študijný odbor Sociálna práca) 

 

Ďalšie vzdelávanie  
2010 Názov programu: YEPP,s Concept of Change (Youth Empowerment Partnership Programme). 

Realizátor programu: the International Academy at the Free University of Berlin (INA). Program 

zameraný na vzdelávanie v oblasti možností zvyšovania participácie mládeže so špeciálnym 

zameraním na mládež zo sociálne vylúčeného prostredia. 

 

2005 Názov projektu: Vzdelávanie Rómov. Realizátor projektu: Prešovská univerzita v Prešove. 

Účasť na výmennom, slovensko-česko-francúzkom projekte, ktorý sa týkal problematiky vzdelávania 

Rómov. Súčasť vzdelávacieho programu Gruntvig 2. 

 

2005 – 2006 Názov projektu: Odstránenie bariér vo vzdelávaní rómskych detí. Realizátor projektu: OZ 

Spolu Kremnica. Projekt zameraný na vzdelávanie v oblasti existujúcich bariér vo vzdelávaní 

rómskych detí. 

 

2004 Výcvik dobrovoľníkov pre prácu s rómskou komunitou. Realizátor: Poradna pro občanství, 

občanská a lidská práva, Praha. 

                                                           
1 Vyhláška 246/2019 Z. z. o postupe  získavania  vedecko-pedagogických  titulov alebo umelecko-pedagogických  

titulov docent a profesor. 



2005 Krízová intervencia u detí, Modul: Telefonická konzultácia v rozsahu 70 hodín. 

2005 Krízová intervencia u detí, Modul: Krízová intervencia u týraných a zneužívaných detí v rozsahu 

20 hodín. 

2003 Krízová intervencia u detí, Modul: Špecifiká dištančnej komunikácie v rozsahu 20 hodín. 

2002 Krízová intervencia u detí, Modul: Úvodné školenie pre pracovníkov Linky detskej dôvery v 

rozsahu 20 hodín. 

 

Priebeh zamestnaní  
2007 – trvá Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach – vysokoškolská učiteľka na 

pozícii odbornej asistentky v odbore 3.1.14 Sociálna práca na Katedre sociálnej práce FF UPJŠ. 

2018 – trvá OZ Cesta von – mentorka v programe Omama, zameranom na intervencie v ranom veku 

dieťaťa pochádzajúceho z marginalizovanej rómskej komunity. 

2010 – trvá OZ Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT – evaluačná facilitátorka pre procesy v 

marginalizovaných rómskych komunitách. 

2015 Obec Rankovce – odborná pracovníčka poverená riadením komunitného centra. Národný 

projekt: Komunitná práca. 

2006-2010 Prešovská univerzita v Prešove, Inštitút edukológie a sociálnej práce, Katedra sociálnej 

práce – externá vysokoškolská učiteľka. 

2006 – 2010 Centrum komunitného rozvoja – komunitná pracovníčka. 

2003 – 2010 Poradňa pre občianske a ľudské práva – terénna sociálna pracovníčka pre prácu v 

marginalizovaných rómskych komunitách. 

2006 – 2007 Psychosociálne centrum – manažérka agentúry dočasného zamestnávania. 

2002 – 2005 Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka (Linka detskej dôvery) – samostatná konzultantka 

na linke detskej dôvery. 

 

 

1. Pedagogická  činnosť  uchádzača. Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety) 

 

Výučba predmetov: 

 

Výučba predmetov v akademickom roku 2020/2021 

Povinné predmety 

• Výcvik sociálnych spôsobilostí – Krízy a konflikty, ZS 

• Sociálna práca v treťom sektore, ZS 

• Prevencia v sociálnej práci, ZS 

• Sociálna práca s komunitou a terénna sociálna práca, LS 

• Teória sociálnej práce, LS 

• Výcvik sociálnych spôsobilostí, LS 

• Odborná prax 1, LS 

• Odborná prax 2, LS 

• Špecializovaná odborná prax, LS 

Povinne voliteľné predmety 

• Sociálna práca s deťmi a mládežou, ZS 

Výberové predmety 

• Komunitné umenie v sociálnej práci, LS 

Výučba predmetov v akademickom roku 2019/2020 

Povinné predmety 

• Prevencia v sociálnej práci, ZS 

• Sociálna práca v treťom sektore, ZS 

• Výcvik sociálnych spôsobilostí - Krízy a konflikty, ZS 

• Sociálna práca s komunitou a terénna sociálna práca, LS 

• Odborná prax 1, LS 

• Odborná prax 2, LS 

• Špecializovaná odborná prax, LS 

• Výcvik sociálnych spôsobilostí, LS 



• Teória sociálnej práce, LS 

Povinne voliteľné predmety 

• Sociálna práca s deťmi a mládežou, ZS 

Výberové predmety 

• Komunitné umenie v sociálnej práci, LS 

 

Výučba predmetov v akademickom roku 2018/2019 

Povinné predmety 

• Prevencia v sociálnej práci, ZS 

• Sociálna práca v treťom sektore, ZS 

• Výcvik sociálnych spôsobilostí - Krízy a konflikty, ZS 

• Sociálna práca s komunitou a terénna sociálna práca, LS 

• Odborná prax 1, LS 

• Odborná prax 2, LS 

• Špecializovaná odborná prax, LS 

• Výcvik sociálnych spôsobilostí, LS 

• Teória sociálnej práce, LS 

Povinne voliteľné predmety 

• Sociálna práca s deťmi a mládežou, ZS 

Výberové predmety 

• Komunitné umenie v sociálnej práci, LS 

 

Výučba predmetov v akademickom roku 2017/2018 

Povinné predmety 

• Prevencia v sociálnej práci, ZS 

• Sociálna práca v treťom sektore, ZS 

• Výcvik sociálnych spôsobilostí - Krízy a konflikty, ZS 

• Sociálna práca s komunitou a terénna sociálna práca, LS 

• Odborná prax 1, LS 

• Odborná prax 2, LS 

• Špecializovaná odborná prax, LS 

• Výcvik sociálnych spôsobilostí, LS 

• Teória sociálnej práce, LS 

Výberové predmety 

• Komunitné umenie v sociálnej práci, LS 

 

Výučba predmetov v akademickom roku 2016/2017 

Povinné predmety 

• Prevencia v sociálnej práci, ZS 

• Sociálna práca v treťom sektore, ZS 

• Výcvik sociálnych spôsobilostí - Krízy a konflikty, ZS 

• Sociálna práca s komunitou a terénna sociálna práca, LS 

• Odborná prax 1, LS 

• Odborná prax 2, LS 

• Špecializovaná odborná prax, LS 

• Výcvik sociálnych spôsobilostí, LS 

• Teória sociálnej práce, LS 

 

Výučba predmetov v akademickom roku 2015/2016 

Povinné predmety 

• Sociálna práca s komunitou a terénna sociálna práca, LS 

• Odborná prax 1, LS 

• Odborná prax 2, LS 

• Špecializovaná odborná prax, LS 

• Výcvik sociálnych spôsobilostí, LS 



• Teória sociálnej práce, LS 

Od letného semestra 2014 – do zimného semestra 2015 čerpanie rodičovskej dovolenky 

Výučba predmetov v akademickom roku 2013/2014 

Povinné predmety 

• Prevencia v sociálnej práci, ZS 

• Sociálna práca v treťom sektore, ZS 

• Výcvik sociálnych spôsobilostí - Krízy a konflikty, ZS 

Povinne voliteľné predmety 

• Sociálna práca s deťmi a mládežou, ZS 

 

Výučba predmetov v akademickom roku 2012/2013 

Povinné predmety 

• Prevencia v sociálnej práci, ZS 

• Sociálna práca v treťom sektore, ZS 

• Výcvik sociálnych spôsobilostí - Krízy a konflikty, ZS 

• Odborná prax 1, LS 

• Odborná prax 2, LS 

• Špecializovaná odborná prax, LS 

• Výcvik sociálnych spôsobilostí, LS 

Povinne voliteľné predmety 

• Sociálna práca s deťmi a mládežou, ZS 

 

Výučba predmetov v akademickom roku 2011/2012 

Povinné predmety 

• Prevencia v sociálnej práci, ZS 

• Sociálna práca v treťom sektore, ZS 

• Výcvik sociálnych spôsobilostí - Krízy a konflikty, ZS 

• Odborná prax 1, LS 

• Odborná prax 2, LS 

• Špecializovaná odborná prax, LS 

• Výcvik sociálnych spôsobilostí, LS 

Povinne voliteľné predmety 

• Sociálna práca s deťmi a mládežou, ZS 

 

Výučba predmetov v akademickom roku 2010/2011 

Povinné predmety 

• Prevencia v sociálnej práci, ZS 

• Sociálna práca v treťom sektore, ZS 

• Teórie a metodológia sociálnej práce, ZS 

• Výcvik sociálnych spôsobilostí - Krízy a konflikty, ZS 

• Odborná prax 1, LS 

• Odborná prax 2, LS 

• Špecializovaná odborná prax, LS 

• Výcvik sociálnych spôsobilostí, LS 

Povinne voliteľné predmety 

• Sociálna práca s deťmi a mládežou, ZS 

 

Výučba predmetov v akademickom roku 2009/2010 

Povinné predmety 

• Prevencia v sociálnej práci, ZS 

• Teórie a metodológia sociálnej práce, ZS 

• Výcvik sociálnych spôsobilostí - Krízy a konflikty, ZS 

• Cvičenie z metodológie psychologického výskumu, ZS 

• Odborná prax 1, LS 

• Odborná prax 2, LS 



• Špecializovaná odborná prax, LS 

• Výcvik sociálnych spôsobilostí, LS 

• Teória sociálnej práce, LS 

Povinne voliteľné predmety 

• Sociálna práca s deťmi a mládežou, ZS 

 

Výučba predmetov v akademickom roku 2008/2009 

Povinné predmety 

• Cvičenie z metodológie psychologického výskumu, ZS 

• Prevencia v sociálnej práci, ZS 

• Sociálna práca so seniormi, ZS 

• Sociálno-psychologický výcvik, Krízy a konflikty, ZS 

• Teórie a metodológia sociálnej práce, ZS 

• Odborná prax 1, LS 

• Odborná prax 2, LS 

• Špecializovaná odborná prax, LS 

• Výcvik sociálnych spôsobilostí, LS 

• Teória sociálnej práce, LS 

Povinne voliteľné predmety 

• Sociálna práca s deťmi a mládežou, ZS 

 

Výučba predmetov v akademickom roku 2007/2008 

Povinné predmety 

• Prevencia v sociálnej práci, ZS 

• Metódy výskumu, ZS 

• Týrané deti, ZS 

• Odborná prax 1, LS 

• Odborná prax 2, LS 

• Teória sociálnej práce, LS 

• Sociálna psychológia, LS 

• Sociálnopsychologický výcvik, LS 

 

Ukončené diplomové práce: školiteľka PhDr. Katarína Šiňanská, PhD. 

 

• Mgr. Iveta Vírostková: Súvislosť medzi osamelosťou a výskytom rizikového správania u 

stredoškolákov, 2020. 

• Mgr. Romana Juhásová: Skúmanie osamelosti u adolescentov so zdravotným znevýhodnením, 2020. 

• Mgr. Estera Szántóová Nagyová: Osamelosť adolescentov z pohľadu štýlov výchovy v rodine, 2020. 

• Mgr. Martin Grobár: Súvislosť medzi osamelosťou a stratégiami zvládania adolescentov, 2020. 

• Mgr. Františka Ondrašiková: Možnosti sociálneho bývania pre klientov z marginalizovaných 

rómskych komunít, 2019. 

• Mgr. Alena Čeryová: Súvislosť medzi osamelosťou a výskytom rizikového správania v skupine 

adolescentov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia, 2019. 

• Mgr. Anna Popíková: Súvislosť medzi osamelosťou a výskytom rizikového správania v skupine 

mladých nezamestnaných, 2019. 

• Mgr. Katarína Horváthová: Význam komunitného centra pre marginalizovanú rómsku komunitu, 

2018. 

• Mgr. Michaela Štefková: Súvislosť medzi rodičovskými štýlmi výchovy a rizikovým správaním 

adolescentov, 2018. 

• Mgr. Lenka Jiříčková: Súvislosť medzi stratégiami zvládania a syndrómom vyhorenia u terénnych 

sociálnych pracovníkov, 2018. 

• Mgr. Martina Filická: Potreba sociálneho začlenenia rómskej mládeže, 2018. 

• Mgr. Eva Martoňaková: Význam terénnej sociálnej práce v obci Jasov, 2018. 

• Mgr. Adela Jurašková: Sociálna rehabilitácia hluchoslepých klientov ako súčasť sociálnej práce, 

2018. 



• Mgr. Veronika Podešvová: Prevencia kyberšikanovania v rodinnom prostredí, 2017. 

• Mgr. Soňa Hlavačková: Dôsledky rozvodu u adolescenta, 2017. 

• Mgr. Dana Matzová: Stratégie zvládania stresu a záťažových situácií rómskej mládeže, 2017. 

• Mgr. Ľubica Nohajová: Zmysel života odchovancov detských domovov, 2017. 

• Mgr. Andrea Takáčová: Starostlivosť o seba v skupine komunitných pracovníkov, 2017. 

• Mgr. Simona Tholtová: Starostlivosť o seba v skupine terénnych sociálnych pracovníkov, 2017. 

• Mgr. Martina Oroszová: Kyberšikanovanie vysokoškolákov a možnosti uplatnenia sociálnej práce, 

2017. 

• Mgr. Lenka Sochová: Význam kolízneho opatrovníka v procese rozvodu, 2017. 

• Mgr. Monika Tirpáková: Terénna sociálna práca v rómskej komunite Veľká Ida, 2016. 

• Mgr. Ivana Lastovecká: Starostlivosť o seba v sociálnej práci, 2016. 

• Mgr. Adam Horváth: Stratégie zvládania stresu a záťažových situácií u komunitných sociálnych 

pracovníkov, 2016. 

• Mgr. Andrea Puškašová: Zmysel života jedinca s Huntingtonovou chorobou, 2013. 

• Mgr. Silvia Mihóková: Stratégie zvládania staroby seniorov žijúcich v zariadení pre seniorov, 2013. 

• Mgr. Ivana Takáčová: Zmysel života chovancov detských domovov, 2013. 

• Mgr. Martina Mičianová: Zmysel života rodiča so zdravotne znevýhodneným dieťaťom, 2013. 

• Mgr. Katarína Klasovská: Klientské násilie v praxi terénnych sociálnych pracovníkov, 2013. 

• Mgr. Pavel Varša: Poruchy správania detí z detských domovov, 2013. 

• Mgr. Mária Poláčková: Zmysel života ošetrovateliek, 2013. 

• Mgr. Veronika Šandlová: Stratégie zvládania stresu a záťažových situácií u terénnych sociálnych 

pracovníkov, 2013. 

• Mgr. Miroslava Danková: Záškoláctvo ako frekventovaný sociálnopatologický jav dnešných 

tínedžerov, 2013. 

• Mgr. František Beneš: Alternatívne formy predškolského vzdelávania z aspektu sociálnej práce, 

2013. 

 

 

2. Vedeckovýskumná  a expertízna činnosť  uchádzačky 

 

Riešené výskumné úlohy: 

 

Členka tímu grantovej úlohy VEGA pod č. 1/0754/21 s názvom „Push-pull“ sociálne faktory súvisiace 

s mierou radikalizácie adolescentov v kontexte sociálnej práce. 

 

Členka tímu grantovej úlohy VEGA pod č. 1/0285/18 s názvom Rizikové správanie adolescentov ako 

klientov sociálnej práce v dôsledku ich osamelosti. Členka tímu grantovej úlohy KEGA pod č. 008UPJŠ-

4/2019 s názvom Prevencia onkologických chorôb optikou sociálnej prace. 

 

Členka tímu grantovej úlohy VEGA pod č. 1/0230/15 s názvom Sociálne a osobnostné charakteristiky 

onkologických pacientov a pacientiek ako jeden z najvýznamnejších faktorov socioterapie s touto 

skupinou klientov a klientok. 

 

Členka tímu grantovej úlohy VEGA pod č. 1/0282/12 s názvom Interdisciplinárna analýza zmyslu života 

a jeho komponentov v sociálne významných skupinách adolescentov z hľadiska jeho formovania a 

možnej intervencie. 

 

Členka tímu a vedúca tímu grantovej úlohy VEGA pod č. 1/0332/12 s názvom Analýza vybraných 

rizikových faktorov klientskeho násilia v sociálnej práci s dôrazom na prevenciu klientskeho násilia a 

prípravu sociálnych pracovníkov - Národné zmapovanie výskytu násilia klientov voči sociálnym 

pracovníkom na Slovensku. 

 

Členka tímu grantovej úlohy VEGA v rokoch pod č. 1/0410/08 s názvom Medzigeneračné vzťahy - 

starý rodič ako zdroj emocionálnej a sociálnej opory mladých ľudí pri hľadaní zmyslu života.  



Spoluriešiteľka projektu: Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES) v rokoch 2012-2015. Pozícia: 

Tvorca ŠP v AJ 19 - odborná spolupráca na príprave akreditačného spisu a vypracovanie informačných 

listov predmetov - sociálnopsychologické výcviky a odborná prax pre študentov sociálnej práce, 

spoluautorka učebnice a monografie, iné činnosti vyplývajúce z realizácie aktivity. 

 

 

Výber najdôležitejších  prác je nasledujúci: 

 

AAB7 

Marketing a fundraising mimovládnych neziskových organizácií / Katarína Šiňanská, recenzenti: Eva 

Mydlíková, Dušan Šlosár. [Marketing and fundraising of non-governmental non-profit organizations]. 

- 1. vyd. - Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2020. - 83 s. [4,39 AH] - recenzované.. - ISBN 

9788081529573. [ŠIŇANSKÁ, Katarína (100%) ] 

ADM1 

Starostlivosť o seba v sociálnej práci ako inšpirácia pre vznikajúcu oblasť onkologickej sociálnej práce 

/ Katarína Šiňanská, Agnesa Kočišová. [Self-care in Social Work as an Inspiration for Emerging Area 

of Oncological Social Work]. - Projekt: VEGA 1/0230/15. In: Sociální práce / Sociálna práca. - ISSN 

1213-6204. - Roč. 17, č. 5 (2017), s. 52-68. [ŠIŇANSKÁ, Katarína (80%) - KOČIŠOVÁ, Agnesa (20%) 

] 

ADM2 

Concept of online support groups as key aspect of professional support offering for oncology patients 

in sociooncology / Antónia Sabolová Fabianová, Tatiana Žiaková, Katarína Šiňanská. [Koncept online 

podporných skupín ako kľúčový aspekt profesionálnej opory pre onkologických pacientov v 

socioonkológii]. - Projekt: Sociálne a osobnostné charakteristiky onkologických pacientov a pacientok 

ako jeden z najvýznamnejších faktorov socioterapie s touto skupinou klientov a klientok - VEGA 

1/0230/15. In: AD ALTA : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký 

časopis. - ISSN 1804-7890. - Roč. 8, č. 1 (2018), s. 213-219. [SABOLOVÁ FABIANOVÁ, Antónia 

(30%) - ŽIAKOVÁ, Tatiana (30%) - ŠIŇANSKÁ, Katarína (40%) ] 

 

ADM3 

Radicalization and Extremism as Adolescent Risky Behaviours / Katarína Šiňanská, Lucia Tóthová, 

Tatiana Žiaková. - Projekt: Rizikové správanie adolescentov ako klientov sociálnej práce v dôsledku ich 

osamelosti - VEGA 1/0285/18. In: AD ALTA : journal of interdisciplinary research : recenzovaný 

mezioborový vědecký časopis. - ISSN 1804-7890. - Roč. 8, č. 2 (2018), s. 239-245. [ŠIŇANSKÁ, 

Katarína (45%) - TÓTHOVÁ, Lucia (40%) - ŽIAKOVÁ, Tatiana (15%) 

 

ADM4 

The Loneliness of Adolescents from Socially Disadvantaged Background / Katarína Šiňanská. 

[Osamelosť adolescentov zo sociálne odkázaného prostredia]. - Projekt: Rizikové správanie 

adolescentov ako klientov sociálnej práce v dôsledku ich osamelosti - VEGA 1/0285/18. In: AD ALTA 

: journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis. - ISSN 1804-7890. 

- Roč. 9, č. 1 (2019), s. 284-286. [ŠIŇANSKÁ, Katarína (100%) ] 

 

ADM5 

Continuous care of cancer patients through the lens of social work / Lucia Tóthová, Eva Žiaková, 

Katarína Šiňanská. [Kontinuálna starostlivosť o onkologických pacientov optikou sociálnej práce]. - 

Projekt: Prevencia onkologických chorôb optikou sociálnej práce - KEGA 008UPJŠ-4/2019. In: Kontakt 

: vědecký časopis Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity : časopis pro ošetřovatelství a sociální 

vědy ve zdraví a nemoci : Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness. - ISSN 

1212-4117. - Roč. 22, č. 4 (2020), s. 

270-277. 

[TÓTHOVÁ, Lucia (40%) - ŠIŇANSKÁ, Katarína (30%) - ŽIAKOVÁ, Eva (30%) ] 

 

 

 



 

Štatistika kategórií publikačnej činnosti: 

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 7 
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V zhrnutí o vedeckovýskumných a vzdelávacích aktivitách (pozri  tabuľku plnenia minimálnych 

kritérií na získanie  titulu docent v odbore habilitačného a inauguračného konania sociálna práca  

možno konštatovať, že uchádzačka PhDr. Katarína Šiňanská, PhD., spĺňa scientometrické  kritériá 

na udelenie titulu docent  v odbore  habilitačného a inauguračného konania sociálna práca. 

 

 

 

 

II. ZÁVERY OPONENTSKÝCH POSUDKOV NA HABILITAČNÚ PRÁCU UCHÁDZAČKY 

 

Na habilitačnú prácu PhDr. Kataríny Šiňanskej, PhD., s názvom: Onkologická sociálna práca na 

Slovensku – od teórie k praxi; posudky vypracovali: 

 

prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. – záver posudku  
Autorka predstavila prácu na dobrej úrovni, ktorá zodpovedá požiadavkám kladeným na tento typ práce. 

Téma nadobúda na aktuálnosti práve z dôvodu posúvania problematiky do úzadia vo vzťahu k 

pandemickej situácii, zároveň má mnohodimenzionálny charakter a vyžaduje si náročnú 

interdisciplinárnu prípravu. Habilitačná práca je zaujímavou sondou do „onkologickej“ sociálnej práce 

s naplnením vytýčených cieľov. Autorka preukázala nielen prehľad v dostupnej domácej a zahraničnej 

spisbe, ale najmä schopnosť samostatne vedecky pracovať, s dôrazom na vedecký diskurz. Habilitačnú 

prácu: Onkologická sociálna práca na Slovensku - od teórie k praxi, autorky PhDr. Kataríny Šiňanskej, 

PhD. navrhujem prijať na obhajobu a po úspešnej obhajobe odporúčam udeliť akademický titul docent 

v odbore: sociálna práca. 

 

prof. PhDr. Eva Mydlíková PhD. – záver posudku 

Vedecká a publikačná práca PhDr. Kataríny Šiňanskej, PhD. je dlhšie obdobie fokusované do 

problematiky, ktorej sa v sociálnej práci nevenuje mnoho autorov. Dá sa povedať, že autorka patrí 

a svojou prácou pomáha formovať tzv. „košickú školu“ teoretikov a výskumníkov, venujúcich sa 

danej problematike na Slovensku, čo rozhodne považujem za prínos pre rozvoj vedného odboru 

sociálna práca.  

Na základe posúdenia habilitačnej práce, ale aj zhodnotenia jej vedecko-výskumnej , pedagogickej 

a publikačnej činnosti si dovolím váženej habilitačnej komisii, navrhnúť  PhDr. Kataríne Šiňanskej, 

PhD. udeliť titul docent v odbore sociálna práca.  

 
prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD. – záver posudku 

Habilitačná práca autorky je na dobrej úrovni. Je evidentné, že sa danej problematike venuje dlhodobo, 

čo sa prejavilo na kvalite práce. 

Posudzovaná habilitačná práca spĺňa požiadavky kladené na tento typ práce. 

Na základe tohto konštatovania a na základe vyššie uvedených hodnotení predkladanú habilitačnú prácu 

odporúčam k obhajobe. 

Po úspešnom obhájení habilitačnej práce navrhujem udeliť PhDr. Kataríne Šiňanskej, PhD. vedecko-

pedagogický titul docent ( v skratke „doc.“) v odbore sociálna práca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ODBORNÉ POSÚDENIE HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE – NÁVRH 

HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

 

Prednáška habilitantky PhDr. Kataríny Šiňanskej, PhD., s názvom: „Cesta von z generačnej 

chudoby príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom intervencií v 

ranom veku“ bola primárne venovaná téme intervencií v ranom veku ako jednej z možností 

riešenia generačnej chudoby príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Poukázala na 

problematický element chudoby - jej reprodukciu z generácie na generáciu v prostredí 

marginalizovaných rómskych komunít. Habilitantka vymedzila špecifiká, ktoré život 

v generačnej chudobe prináša dieťaťu, rodine a komunite ako klientom sociálnej práce, 

v kontexte ekosociálneho prístupu v sociálnej práci. Prednáška zdôraznila význam sociálnej 

služby včasná intervencia, s poukázaním na benefity, ktoré ponúka. V závere prednášky 

habilitantka aplikovala teoretické východiská do praxe sociálnej práce poukázaním na aktuálne 

rozvíjajúci sa pilotný program včasnej intervencie s názvom Omama, v prostredí 

marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku.  

 

Habilitačnú prednášku PhDr. Kataríny Šiňanskej, PhD.,  hodnotíme ako kvalitné vystúpenie 

spĺňajúce kritériá habilitačnej prednášky; na základe tejto skutočnosti odporúčame menovanej 

udeliť vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného a inauguračného konania 

sociálna práca.  

 

V. NÁVRH UDELIŤ UCHÁDZAČKE TITUL DOCENT V ODBORE HABILITAČNÉHO A INAUGURAČNÉHO 

KONANIA SOCIÁLNA PRÁCA 

 

 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 MŠVVaŠ SR z 22. 7. 2019 číslo 246/2019 Z. z. 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 Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

týkajúcich sa vedeckej, pedagogickej a organizátorskej činnosti uchádzačky, posudkov oponentov a 

prednesenej habilitačnej prednášky konštatuje, že uchádzačka PhDr. Katarína Šiňanská, 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 habilitačného a inauguračného konania sociálna práca. 
 Na základe uvedeného habilitačná komisia predkladá predsedníčke Vedeckej rady 

Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach návrh s odporúčaním udeliť 

titul docent PhDr. Kataríne Šiňanskej, PhD., v odbore habilitačného a inauguračného konania 

sociálna práca. 
 

 

Košice 18. 5. 2021 
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