
Výpis zo 65. zasadnutia Vedeckej rady, konaného dňa 24. 6. 2019 
 

 

 k bodu 4 Habilitačné konanie uchádzača PhDr. Róberta Kováča, PhD. (odborný asistent 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety), v odbore sociálna práca, (VŠZaSP 

sv. Alžbety) prebiehalo v súlade so zákonom o VŠ a  Vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 v znení 

neskorších   predpisov o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent 

a profesor.  

 

 Predsedníčka habilitačnej komisie prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  predstavila kandidáta,    

ktorý predniesol verejnú habilitačnú prednášku s názvom: „Pätnásťročné skúsenosti s 

vysokoprahovou nocľahárňou Mea Culpa“. Súčasne  informovala o záveroch habilitačnej 

komisie, ktorá zasadala  dňa 24. 6. 2019 v zložení:  

 

Predseda komisie prof. MUDr. Eva Grey, PhD. (VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava) 

Členovia komisie:  prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. (UKF Nitra)  

doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD. (UCM Trnava) 

                                     

Oponenti:                   prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.  (VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava) 

prof. ThDr. Ľubomír Pekarčík,, PhD. (KU Ružomberok) 

doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD.  (UKF Nitra) 

                                   prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. (TF KU v Košiciach) - náhradník 

 

Zo záverov zasadnutia komisie, ktoré vyplynuli z odborného posúdenia úrovne pedagogickej, 

vedeckej a publikačnej činnosti, posúdenia predložených materiálov, ako aj úspešnej 

obhajoby habilitačnej práce: „Skúsenosti s bezdomovcami v hl. meste SR Bratislava za posledných 

15 rokov“ habilitačná komisia odporúča udeliť  PhDr. Róbertovi Kováčovi, PhD. vedecko-

pedagogickú hodnosť docent v odbore sociálna práca. 

Scientometrické ukazovatele kandidáta tvoria prílohu rokovacieho materiálu a sú tiež 

súčasťou originálu zápisnice. 

Po prednesení záverečnej správy predsedom habilitačnej komisie nasledovala neverejná časť 

rokovania – tajné hlasovanie. 

 

Výsledky tajného hlasovania VR:    Celkový počet riadnych členov VR:  43 

Počet prítomných členov VR:  30 

Hlasovalo za:     27 

Proti:        1 

Zdržali sa:                                             1 

Nehlasovali:       1   

 

 

U z n e s e n i e  č. 3/65/2019 

Vedecká rada prerokovala návrh habilitačnej komisie a rozhodla o udelení vedecko-

pedagogickej hodnosti docent  PhDr. Róbertovi Kováčovi, PhD. vedecko-pedagogickú 

hodnosť docent v odbore sociálna práca. VR konštatuje, že habilitačné konanie prebiehalo 

v súlade so zákonom o VŠ a Vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov docent a profesor.   


