
Výpis zo 76. zasadnutia Vedeckej rady VŠZaSP sv. Alžbety, zo dňa 7. 7. 2022 
 

k bodu 9.  Autoremedúra habilitačného konania 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 kladnom výsledku rokovania komisie, zo dňa 7. 7. 

2022.   

Po odznení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce uchádzačkou pred komisiou a členmi 

vedeckej rady, habilitačná komisia navrhuje vedeckej rade vzhľadom na 3 kladné posudky opätovne 

rozhodnúť vo veci habilitácie JUDr. Jaroslavy Drgovej, PhD. kladne. 

Komisia zasadala 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:                    prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD.  - FM profesor v odbore sociálna práca 

       (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety) 

       Dr.h.c. prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. profesor na funkčnom mieste  

       (Slovenská zdravotnícka univerzita, Banská Bystrica)  

Dr.h.c. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. profesor  na funkčnom mieste                            

(Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach) 
 

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

vysokej školy na získanie titulu docent a v priebehu 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.  

 

Nasledovala neverejná časť rokovania – tajné hlasovanie. 

Výsledky tajného hlasovania VR     

Celkový počet riadnych členov VR:  20 

Počet prítomných členov VR:  16 

Hlasovalo za:    16   

Proti:       0 

Zdržali sa                                            0   

  

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.  18/76/2022 

Vedecká rada na základe výsledkov tajného hlasovania rozhodla autoremedúrou 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 7. 7. 2022                                               Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH  

                                                                                                                predseda vedeckej rady 

 


