
 

Vzdelanie a kvalifikácia 2001 Mgr. VŠPG Nitra (sociálna práca) 

2009 PhD. UKF v Nitre (sociálna práca) 

Výber z projektov VEGA V-1/0206/13 Percipovaná sociálna opora a 

spokojnosť so sociálnou sieťou u obyvateľov rómskych 

osídlení; pozícia: vedúca riešiteľka,  trvanie: 2013-2015 

Národný projekt MPSVaR SR Komunitné centrá, ITMS 

27120130553; aktivita: evaluácia národného projektu; 

pozícia: evaluátorka projektu, trvanie: 2015, realizátor: 

Implementačná agentúra MPSVRSR 

VEGA V-10-407-00 Voľby životných stratégií obyvateľov 

chudobných a sociálne vylúčených rómskych osídlení; pozícia: 

členka riešiteľského kolektívu, trvanie: 2010-2011 

Medzinárodný projekt č. 217384 financovaný zo siedmeho 

rámcového programu Európskej komisie /7RP/ Etnické 

rozdiely vo vzdelávaní a nerovnaké vyhliadky mestskej 

mládeže v rozšírenej Európe (EDUMIGROM); pozícia: členka 

riešiteľského kolektívu, trvanie: 2008- 2011;, realizátor za SR: 

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied 

APVV 20-049105  Akademická a praktická inteligencia 

slovenskej populácie rómskych detí, pozícia: spoluriešiteľka, 

trvanie: 2006 – 2009 

Národný projekt financovaný z Prechodného fondu EÚ 

zmluva č. 200501746405-01-01-0001 Vytvorenie národných 

indikátorov v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia a návrh 

spôsobu zabezpečenia ich pravidelného monitorovania; 

pozícia: členka riešiteľského kolektívu, trvanie: 2007-2008, 

realizátor: EUROFORMES, a. s. 

Leonardo da Vinci CZ/03/B/F/PP-168007  Profesní motivace 

a výcvik mladých Romů a jejich zařazení na trhu práce 

(TRAINGYP), pozícia: koordinátorka za UKF, trvanie: 2003 - 

2006 

Výber z publikačnej 

činnosti 

ABA Jurina Rusnáková et al: Social Support in Context 

of Perceived Crisis Situations in Roma in Slovakia. 2017. 

In Rusnáková, J. (ed.) Discussions about Inclusion of 

Marginalized Groups in Context of Social Services: 

Proceedings of Scientific Studies and Scientific Works. 

Wien: Internationale Stiftung Schulung, Kunst, 

Ausbildung, 2017, p. 38-94. 

ADN  Beáta Gavurová, Viliam Kováč, Jurina 

Rusnáková: Exploring the relationship between spatial 

distribution of Roma population and infant mortality in the 

Slovak Republic = Skúmanie vzťahu priestorového 

rozloženia rómskej populácie a dojčenskej úmrtnosti v 

Slovenskej republike, 2016. In Geografický Časopis. Vol. 

68, no. 4 (2016), p. 319-332. 

ADN  Jurina Rusnáková, Alena Rochovská: Social 



exclusion, segregation and livelihood strategies of the 

Roma communities in terms of asset theory = Sociálne 

vylúčenie, segregácia a životné stratégie obyvateľov 

rómskych komunít v pohľadu teórie zdrojov. 2016. In 

Geografický Časopis. Vol. 68, no. 3 (2016), p. 245-260. 

AAB Jurina Rusnáková, Miriam Čerešníková: Sociálna 

opora a sociálne siete Rómov: analýza druhov sociálnej 

opory v sociálnych sieťach. Nitra: UKF, 2015. 136 s. 

ADM  Jurina Rusnáková: Economical exclusion and 

indebtedness as a financial strategy of poor roma 

households in Slovakia. 2015. In Journal of Applied 

Economic Sciences. Vol. 10, no. 7 (2015), p. 1145-1152.  

AAB Vladimír Klein, Jurina Rusnáková, Viera 

Šilonová: Nultý ročník a edukácia rómskych žiakov. 2012. 

Spišská Nová Ves: Roma Education Fund, 2012. 

Členstvá, expertná 

činnosť, ocenenia 

- Členka expertnej komisie "Vzdelávanie"; organizácia: 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity; 

trvanie: 2008 

- Členka skupiny expertov v Národnom projekte 

Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni 

školskej sústavy (NP MRK II.); organizácia: Metodicko- 

pedagogické centrum Prešov; trvanie: 2013 

- Expertka v procese prípravy Celoštátnej stratégie ochrany 

a podpory ľudských práv v SR, časť: Práva osôb na 

hranici chudoby, organizácia: Ministerstvo vnútra SR, 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity; 

trvanie: 2013 – 2014 

- expertka v procese revízie Stratégie Slovenskej republiky 

pre integráciu Rómov do roku 2020; organizácia: 

Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR 

pre rómske komunity; trvanie: 2014 – 2015 

- členka skupiny expertov pre inklúziu v Národnom 

projekte  inkluzívnej edukácie (PRINED); organizácia: 

Metodicko-pedagogické centrum Prešov; trvanie:  2014 – 

2015 

- expertka pre oblasti vzdelávania a zdravia Rómov; 

organizácia: Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca 

vlády SR pre rómske komunity; trvanie: 2014 – trvá 

- členka expertnej skupiny v Národnom projekte Podpora 

vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na 

komunitnej úrovni; organizácia: Implementačná agentúra 

MPSVR SR; trvanie: 2016 

2007 Získanie ocenenia Výnimočný učiteľ od Nadácie SPP; 

2006/2007 

2016 Cena rektora UKF v Nitre za medzinárodne akceptovanú 

publikačnú činnosť za rok 2015/2016 

2016 Cena dekana FSVaZ UKF v Nitre za mimoriadny 



citačný ohlas v roku 2016 

2017 Cena rektora UKF v Nitre za medzinárodne akceptovanú 

publikačnú činnosti za rok 2016/2017 

 

 

 

 

 


