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Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,  Pedagogická fakulta, Katedra Pedagogiky, 

Dražovská cesta 4, 949 01 Nitra 

Profesijný životopis  

Meno a priezvisko, rodné 

priezvisko, titul 

 Eleonóra MENDELOVÁ, rod. Bujnová, PaedDr., PhD. 

Rok a miesto narodenia 1973, Nové Zámky 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast 
 1991–1996 Vysoká škola pedagogická Nitra, 

Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov 

Geografia – Pedagogika  

 2000 PF UKF Nitra, rigorózne konanie 

v študijnom odbore Pedagogika  

 1999–2004 externá forma doktorandského štúdia na PF 

UKF v Nitre, odbor 75-01-9 Pedagogika 

Ďalšie vzdelávanie  ---- 

Priebeh zamestnaní Od roku 1996 Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

Katedra pedagogiky PF UKF 

V rámci svojej pedagogickej činnosti realizuje prednášky, 

semináre, cvičenia v bakalárskom a magisterskom stupni 

v dennej i externej forme štúdia. Ide o nasledovné 

predmety: 

- rodinná výchova  

- pedagogika rodinného života a výchova k manželstvu 

a rodičovstvu 

- sociológia výchovy 

- kultúra a antropológia detstva  

- didaktika elementárnych reálií 

Odborné alebo umelecké 

zameranie 

Od  roku 2004 aktívne participovala na riešení vedecko-

výskumných projektov GAM UKF (1), KEGA (3), 

VEGA (2). Vo vedecko-výskumnej a publikačnej 

činnosti sa orientuje predovšetkým na oblasť pôsobenia 

rodinného prostredia v kontexte s rozvojom osobnosti 

dieťaťa, na výchovu k manželstvu a rodičovstvu 

v rodinnom i v školskom prostredí, na skúmanie rodiny v 

kontexte s aktuálne prebiehajúcimi zmenami v rodinnom 

správaní. V súčasnosti participuje na jednom vedecko-

výskumnom projekte, v ktorom sa zameriava na analýzu 

učiteľských študijných programov s dôrazom na 

rozvíjanie individuálnej koncepcie učiteľa so zameraním 

na kooperáciu učiteľa s rodinou žiaka. 

Publikačná činnosť vrátane 

rozsahu (autorské hárky) 

a kategórie evidencie (napr. AAB, 

podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR 

č. 456/2012 Z. z.) 

 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných 

vydavateľstvách - 1 

Mendelová, Eleonóra - Fenyvesiová, Lívia. 2017. Child 

in the Family and School Environment. 1 vyd.  Szeged: 

Belvedere Meridionale, 2017.  174 s.  ISBN 978-615-
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1. monografia 

2. učebnica  

3. skriptá  

5372-72-8. [3,7 AH] 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich  

vydavateľstvách - 1 

Bujnová, Eleonóra. 2005. Príprava na rodinný život v 

rodinnom a školskom prostredí.  Nitra: UKF, 2005. 138 s.  

ISBN 80-8050-891-7. [8,7 AH] 

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 

vydavateľstvách - 1 

Mendelová, Eleonóra. 2015. Vybrané kapitoly o rodine 

a rodičovstve. 1. vyd.  Nitra: UKF, 2015. 104 s.  ISBN 

978-80-558-0781-2. [5,4 AH] 

BCI Skriptá a učebné texty - 1 

Navrátilová, Katarína - Bujnová, Eleonóra - Ivanovičová, 

Júlia. 2002. Vlastiveda na 1. stupni základnej školy: 

vybrané kapitoly z didaktiky vlastivedy.  Nitra: UKF, 

2002. 198 s. ISBN 80-8050-564-0.[ 2,9 AH] 

Ďalšia publikačná činnosť: 

Vedecké práce v zahraničných časopisoch a zborníkoch 

- 17 

Vedecké práce v domácich časopisoch a zborníkoch, 

kapitoly v monografiách – 35 

Odborné práce, články v odborných časopisoch, 

zborníkoch - 5  

Recenzie v časopisoch a zborníkoch - 6 

Redakčné a zostavovateľské práce - 2 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú 

prácu 
 Citácie v publikáciách evidovaných v databázach ISI 

WOK a Scopus – 6 

 Citácie v zahraničných publikáciách evidovaných 

mimo databáz ISI WOK a Scopus – 30 

 Citácie v domácich publikáciách evidovaných 

mimo databáz ISI WOK a Scopus – 61 

Kontaktná adresa Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita 

Konštantína Filozofa v Nitre, Dražovská cesta 4, 949 74 
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