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11. Výpis zo záznamu VR VŠZaSP sv. Alžbety o schválení členov HK a oponentov 
 

 

 

Predseda Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  predložil 

návrh na vymenovanie habilitačnej komisie a oponentov v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania sociálna práca pre uchádzačku  PhDr. Evu Dirgovú, PhD. odbornú asistentku Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. 

Členovia Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 28. – 31. 1. 2022 

schválili zloženie inauguračnej komisie a oponentov:  

 
Zloženie komisie: 

Predseda komisie:       prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.  - profesor v odbore sociálna práca 

                                    (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, sv. Alžbety) 

 

Členovia komisie:       doc. PhDr. Elena Gažíková, PhD. docent v odbore sociálna práca  

 (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied)  

          doc. JUDr.  Ing. Vlastimil Vicen, PhD., mim. prof. v odbore sociálna práca                      
(Vysoká škola politických a společenských věd, Kutná Hora, ČR) 
doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. docent v odbore sociálna práca  - náhradník 

 (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra sociálnej práce)  

 

Oponenti:                    prof.  JCDr. ThDr. Anton Fabián, PhD.   - FM profesor v odbore sociálna práca 

             (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, sv. Alžbety) 

                                    prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. FM profesor v odbore dejiny filozofie 

          (Prešovská univerzita v Prešove) 

                                    doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. docent v odbore sociálna práca  

           (Katolícka univerzita v Ružomberku) 

  

 
Téma habilitačnej práce Sociálne aspekty ne / zamestnanosti v kontexte koronakrízy 

Téma habilitačnej prednášky Etika  sociálneho pracovníka v práci s nezamestnaným klientom 

 

 

U z n e s e n i e  č  10/73/2021                                                                                                                                                           

                                                                    

Predložený návrh na vymenovanie habilitačnej komisie a oponentov, ako aj schválenie témy 

habilitačnej práce a habilitačnej prednášky, v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania sociálna práca, pre uchádzačku  PhDr. Evu Dirgovú, PhD., odbornú asistentku Vysokej 

školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, bol schválený členmi vedeckej rady nasledovne: z 20 

členov VR oprávnených hlasovať bolo prítomných 18 členov, za predložený návrh hlasovalo 18 

členov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania.   
 

 

V Bratislave, 31. 1. 2022 

 

            Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH, v. r.  

            predseda VR VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave                                                                                               


