
 

 

prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc., Fakulta verejnej správy, Univerzita P. J. Šafárika 

v Košiciach, Popradská 66,  041 35 Košice 

 

POSUDOK OPONENTA  V RÁMCI VYMENÚVACIEHO KONANIA  

 

Vedecká rada Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave ma na 

svojom zasadnutí  dňa 2.10.2020 schválila ako oponentku v konaní na vymenovanie profesora 

v študijnom odbore Verejná politika a verejná správa uchádzačky   

doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. 

 

Na základe predložených materiálov som posúdila: 

 

1.       Pedagogická činnosť : 

doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. úspešne absolvovala habilitačné 

konanie v roku 2009 a získala titul docent v odbore Manažment na Fakulte manažmentu 

Prešovskej univerzity v Prešove. Je garantkou študijného programu 1. stupňa 

vysokoškolského štúdia v študijnom programe Manažment a ekonómia verejnej správy, 

v študijnom odbore Politické vedy.  Je spolugarantkou 2. stupňa vysokoškolského štúdia 

v študijnom programe Manažment a ekonómia verejnej správy v študijnom odbore Politické 

vedy a spolugarantkou 3. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Verejná 

politika a verejná správa v študijnom odbore Politické vedy.  Ako vysokoškolská učiteľka 

začala pracovať v roku 2003 na Filozofickej fakulte PU v Prešove. Pokračovala v práci 

vysokoškolskej učiteľky na Fakulte manažmentu PU v Prešove a na Vysokej škole 

medzinárodného podnikania v Prešove. Od roku 2014 pôsobí na funkčnom mieste docentky 

na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda  Trnave.   

  Ako vysokoškolská učiteľka pracuje 17 rokov, čím vysoko prekračuje kritérium 

počtu rokov pedagogickej praxe pre potreby vymenúvacieho konania. Od ukončenia 

habilitačného konania uplynulo 9 rokov. Na UCM v Trnave vyučuje predmety Strategický 

manažment a Inovačný manažment. Vyučovanie predmetu Inovačný manažment 

zabezpečovala aj v rámci postgraduálneho štúdia MBA na Vysokej škole medzinárodného 

podnikania ISM v Prešove. V priebehu svojej bohatej pedagogickej činnosti vyučovala aj 



predmety Strategický marketing,  Projektový manažment, Manažment projektov, Marketing, 

prípadové štúdie z marketingu i predmet Európska únia.  

V roku 2007 absolvovala aj ďalšie štúdium Kurz riadenia na Wirstchaftsordnung 

Institut  Wirstchaftskammer v Rakúsku. V roku 2004 absolvovala Manažment projektov na 

Fakulte manažmentu PU v Prešove.  

Z  predložených materiálov vyplýva, že ako školiteľka viedla 4 doktorandov, ktorí už 

úspešne ukončili svoje doktorandské štúdiu. Jeden doktorand je po dizertačnej skúške. 

Menovaná bola aj vedúcou 19 bakalárskych záverečných prác. Pod jej odborným vedením 

bolo spracovaných a úspešne obhájených 33 diplomových prác z toho7 na FM PU, 1 na ISM 

a 25 záverečných prác na UCM v Trnave, čím splnila aj ďalšie kritérium pedagogickej 

aktivity pre vymenúvacie konanie.  

Súčasťou pedagogických aktivít je príprava kvalitných študijných materiálov. Doc. 

Ing. I. Butoracová Šindleryová, PhD.  je spoluautorskou 3 vysokoškolských učebníc 

vydaných v domácich vydavateľstvách. Je spoluautorkou dvoch vysokoškolských učebných 

textov.  

Na základe porovnania skutočne dosiahnutých výsledkov v oblasti pedagogickej 

činnosti so schválenými kritériami vymenúvacieho konania  konštatujem,  že doc. Ing. Ivana 

Butoracová Šindleryová, PhD. plní všetky kritériá v oblasti pedagogických aktivít. 

 

2. Vedeckovýskumná činnosť: 

Doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. je v súčasnom období riešiteľkou 

projektu APVV „Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku“. Je 

zapojená do riešenia projektu VEGA „Inovačné stratégie v regionálnej politike so 

zameraním na rozvoj kultúrnych inštitúcií“. Aktívne participuje na riešení projektu KEGA 

„Mládežnícka politika ako súčasť občianskej spoločnosti“. Celkovo sa zúčastnila 

v minulosti na riešení piatich projektov VEGA, zameraných hlavne na problematiku 

verejnej správy. Jeden rok bola členkou riešiteľského kolektívu Medzinárodného 

výskumného grantu vedecko-technickej spolupráce MVTS APVV. Celkový počet 

v minulosti úspešne ukončených národných a medzinárodných grantových úloh 

a projektov dosahuje úctyhodné číslo deväť. Celkovo má evidovaných a úspešne 

ukončených šesť iných projektov. Počas svojej doterajšej  vedeckovýskumnej činnosti má 

zaevidované v súčasnosti riešené tri projekty s úspešne ukončených bolo 21 projektov.  

 



 Na základe porovnania výsledkov v oblasti vedeckovýskumnej činnosti so 

stanovenými kritériami konštatujem, že doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. plní 

všetky požadované kritériá aj v tejto oblasti svojej činnosti.  

 

3. Publikačná činnosť : 

Z predloženého zoznamu publikačnej činnosti a ohlasov vyplýva, že doc. Ing. Ivana 

Butoracová Šindleryová, PhD. splnila všetky stanovené kritériá. Je autorkou vedeckej 

monografie vydanej v domácom vydavateľstve. Publikovala kapitolu v monografii vydanej 

v zahraničnom vydavateľstve. Je spoluautorkou príspevku uverejnenom zahraničnom 

karentovanom časopise i príspevku uverejnenom v domácom karentovanom časopise. Je 

spoluautorkou troch príspevkov vydaných v zahraničných vedeckých časopisoch 

registrovaných v databázach WoS a Scopus (ADM) a jedného príspevku vydaného 

v domácom vedeckom časopise registrovanom v databáze WoS a Scopus (ADN).  

Publikovala 12. príspevkov v domácich vedeckých zborníkoch a 4 príspevky v  zahraničných 

vedeckých zborníkoch. V zahraničných vedeckých nekarentovaých časopisoch sú evidované 

3 publikácie a v domácich vedeckých nekarentovaných časopisoch 6 príspevkov  Veľký počet 

príspevkov bol publikovaný v zborníkoch zo  zahraničných a domácich vedeckých 

konferencií – celkom 58. V zozname publikačnej činnosti sa nachádzajú aj päť pozvaných 

prednášok. 

doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. prekračuje požadované kritériá vo 

všetkých kategóriách publikačnej činnosti okrem kategórie vedecké monografie, ktoré 

kritérium spĺňa.  

Predložené materiály dokumentujú, že menovaná prekračuje počet citácií a ohlasov 

v domácich a zahraničných publikáciách (304), z toho 107 je zahraničných citácií. Prekračuje 

aj počty citácií  v databázach WoS, Scopus a Erih+, ktorých je zaevidovaných 52, oproti 

požadovaným 15 citáciám.  

4. Plnenie kritérií pre vymenovanie za profesora 

doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. plní všetky povinnosti vysokoškolského 

učiteľa: garantuje predmety, prednáša, vedie cvičenia, je školiteľkou dizertačných prác,  má 

vlastnú vedeckú školu. Je vedúcou záverečných bakalárskych a diplomových prác, pripravuje 

učebné pomôcky, odpracovala potrebný počet rokov ako vysokoškolská učiteľka, čo ma 

oprávňuje konštatovať, že kritériá stanovené pre oblasť pedagogickej činnosť, 

vedeckovýskumnej i publikačnej činnosti  v rámci vymenúvacieho konania  splňuje v plnej 

miere.  



5. Odporúčanie  pre udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor v odbore 

Verejná politika a verejná správa.  

 

Na základe posúdenia plnenia kritérií v oblasti pedagogickej činnosti, 

vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti ako aj citácií a ohlasov odporúčam vymenovať 

doc. Ing. Ivanu Butoracovú Šindleryovú, PhD. za profesorku v odbore Verejná politika 

a verejná správa.  

 

 

 

  

 

 

 

V Košiciach 12 októbra 2020.                         ......................................................... 

 

 


