
Výpis zo 74. zasadnutia Vedeckej rady VŠZaSP sv. Alžbety, zo dňa 30. 3. 2022 
 

k bodu 4.2. Habilitačné konanie uchádzačky  PhDr. JUDr. Jaroslavy Drgovej, PhD., (odborná 

asistentka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety) v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania sociálna práca. 

 

Predseda habilitačnej komisie (ďalej len „HK“) prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. predstavil 

členom VR kandidátku a informoval prítomných o záveroch a výsledkoch  rokovania komisie, 

ktorá zasadala online (by WEBEX), dňa 28. 3. 2022 v zložení:  

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

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

Členovia komisie:       (prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. - profesor v odbore dejiny filozofie  

(Prešovská univerzita v Prešove) 

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

(Katolícka univerzita v Ružomberku) 

 

Oponenti:                     doc. PhDr. Katarína Bundzelová, PhD. - docent v odbore sociálna práca  

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

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. m.prof. v odbore sociálna práca             

(Vysoká škola politických a společenských věd, Kutná Hora, ČR) 

 

Vedecká rada sa oboznámila s predloženým návrhom habilitačnej komisie, ktorý vyplynul z odborného 

posúdenia úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti, posúdenia predložených materiálov, 

oponentských posudkov,  verejnej prednášky na tému: „Právne aspekty sociálno-zdravotnej pandemickej 

odpovede v Slovenskej republike a Českej republike“, ako aj úspešnej obhajoby habilitačnej práce s 

názvom „Vybrané sociálno-právne otázky pandemickej odpovede“.  

Diskusia: prof. Krčméry, prof. Tkáč, prof. Šuvada, prof. Bučko, doc. Maďar  

VR po prerokovaní návrhu HK a po diskusii konštatuje, že uchádzačka splnila podmienky a kritéria 

vysokej školy na získanie titulu docent a v priebehu celého habilitačného konania bol dodržaný postup 

ustanovený zákonom o VŠ a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov docent a profesor. Scientometrické ukazovatele kandidátky tvoria prílohu 

rokovacieho materiálu a sú tiež súčasťou originálu zápisnice. 

Nasledovala neverejná časť rokovania – tajné hlasovanie. 

Výsledky tajného hlasovania VR     

Celkový počet riadnych členov VR:  20 

Počet prítomných členov VR:  17 

Hlasovalo za:    15   

Proti:       0 

Zdržali sa                                            1 

Nehlasovali:       1  

Vedecká rada na základe výsledkov tajného hlasovania, nadpolovičnou väčšinou všetkých 

členov, rozhodla o udelení titulu docent  uchádzačke v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania sociálna práca. 

 

U z n e s e n i e  č.  4/74/2022 

Vedecká rada na základe výsledkov tajného hlasovania rozhodla o udelení vedecko-

pedagogického titulu  docent  PhDr. JUDr. Jaroslave Drgovej, PhD., odbornej asistentke Vysokej 

školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania sociálna práca Vedecká rada konštatovala, že habilitačné konanie uvedenej uchádzačky 

prebiehalo v súlade so zákonom o VŠ a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov docent a profesor. 

 

V Bratislave, dňa 30. 3. 2022 

                                                                                             predseda vedeckej rady 


