
NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE 

na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore sociálna práca 

 

uchádzačka:     PhDr. Monika Nová, PhD. MPH  

Pracovisko:  Vysoká  škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 27. 1. 2022 on line by Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/82079652633?pwd=M0NJMDkwbGk3RkJYOVdiWEVuTDJ2dz09 , 

Meeting ID: 820 7965 2633 , Passcode: 974741. 
 

ZLOŽENIE HABILITAČNEJ KOMISIE A OPONENTI 

 

Habilitačná komisia bola schválená vedeckou radou VŠZaSP sv. Alžbety dňa 8.9.2021 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. Martina Mojtová, PhD. - profesor v odbore sociálna práca 

          (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) 

           Dr.h.c. doc. JUDr.  Ing. Vlastimil Vicen, PhD. m.prof. v odbore sociálna práca  

                      (VŠEMVS v Bratislave)  

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

          (Prešovská univerzita v Prešove) - náhradník 

   

Oponenti:                     prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. - FM profesor v odbore sociálna práca 

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

                              doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. docent v odbore sociálna práca  

           (Katolícka univerzita v Ružomberku) 

 doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. docent v odbore sociálna práca  

 (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra sociálnej práce)  

 

 

STANOVISKO HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

Uchádzačka predložila potrebné doklady k habilitačnému konaniu, v súlade s ustanoveniami zákona 

Ministerstva školstva č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, a v nadväznosti 

s Vyhláškou 246/2019 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o 

postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a 

profesor. Komisia overila hodnovernosť predložených dokladov a zhodnotila posudky oponentov 

habilitačnej práce. 

 

1. Pedagogická činnosť: 

 

PhDr. Monika Nová, PhD. MPH pedagogicky pôsobí na VŠZaSP sv. Alžbety od r. 2011 doteraz. V 

rámci svojej pedagogickej praxe prednášala predmety Metódy a teória sociálnej práce, Metódy 

charitatívnej sociálnej práce, Teória charitatívnej sociálnej práce, Misijná a charitatívna práca. Úvod do 

rozvojových štúdií a Humanitárna pomoc a rozvojová spolupráca. Bola opakovane členkou štátnicových 

komisií v Bc  a Mgr. stupni štúdia v odbore Sociálna práca a tiež školiteľkou a oponentkou záverečných 

prác.  

 

 

https://us02web.zoom.us/j/82079652633?pwd=M0NJMDkwbGk3RkJYOVdiWEVuTDJ2dz09


2. Publikačná činnosť 

 

Uchádzačka je autorkou 226 vedeckých publikácií, z toho 1 zahraničnej monografie AAA, 1 domácej 

monografie AAB, 6 kapitol v domácich vedeckých monografiách ABD, 6 vysokoškolských učebníc  

vydaných v domácich vydavateľstvách ACB, 10 vedeckej práce v zahraničných nekarentovaných 

časopisoch ADE, 8 vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných vo WoS alebo SCOPUS, 

3 vedecké práce registrované v domácich časopisoch registrovaných v databázach WoS a SCOPUS - 

ADN, 57vedeckých prác v domácich recenzovaných zahraničných zborníkoch a monografiách AEC, 27 

vedeckých prác v domácich recenzovaných vedeckých zborníkov a monografiách AED, 74 príspevkov 

na zahraničných vedeckých konferenciách AFC, 33 príspevkov publikovaných na domácich vedeckých 

konferenciách, 1 odborná knižná publikácia vydaná v domácich vydavateľstvách BAB a 1 redakčná 

a zostavovateľská práca knižného charakteru FAI.    

 

Spolu má 52 citačných ohlasov, z toho 6 citácií v časopisoch indexovaných vo WoS, 19 citácií 

v databázach SCOPUS.   

 

3. Výskumná činnosť 

Uchádzačka pracovala na 6 zahraničných vedeckých projektoch zameraných na sociálno-

zdravotný výskum a 3 domáce projekty zmerané na rôzne oblasti aplikačnej praxe.   

 

4. Prednášková činnosť  

Uchádzačka preukázala aktívnu účasť na 60 zahraničných konferenciách z ktorých bolo 14 pozvaných 

a na 21 domácich konferenciách z ktorých bolo 12 pozvaných. Posielaľa sa na organizovaní 7 domácich 

a zahraničných podujatí.  

     

5. Vedecká škola 

V rámci vedeckej školy vedie 1 doktoranda. Ďalej vyškolila 35 diplomantov, 52 bakalárov.  

 

 

HABILITAČNÁ PREDNÁŠKA: 

Názov habilitačnej prednášky:    Pracovní migrace rodičů a zanechané děti v zemi původu 

Dátum zverejnenia prednášky:  14. 1. 2022 v denníku Korzár a webovom sídle Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  

Dátum a miesto jej konania:   27. 1. 2022  o 13.00 hod. VŠZSP sv. Alžbety 

   

Hodnotenie habilitačnej prednášky  

 

 27. 1. 2022  predniesla  PhDr. Monika Nová, PhD., MPH habilitačnú prednášku za prítomnosti 

habilitačnej komisie, oponentov a členov Vedeckej rady VŠ ZaSP sv. Alžbety  s názvom „Pracovní 

migrace rodičů a zanechané děti v zemi původu“. 

 

Prednáška predstavila problematiku pracovnej migrácie rodičov zanechávajúcich deti bez sprievodu 

v krajine pôvodu, ekonomické, výchovné a ostatné spychosociálne problémy týchto detí a návrhy 

možných riešení prostredníctovom nástrojov sociálnej ekonomiky.   

 



Prednáška bola graficky dobre spracovaná, prehľadná. Prednesením prednášky habilitantka preukázala 

svoju dlhodobú pedagogickú prax a zároveň pedagogické kvality. Všetci členovia komisie hodnotili 

prednášku kladne. Po prednesení prednášky autorka odpovedala na otázky členov komisie a následne sa 

uskutočnila diskusia. 

 

HABILITAČNÁ PRÁCA: 

Názov habilitačnej práce: „Migrace a aspekty integrace“ 

Dátum zverejnenia obhajoby práce: 14. 1. 2022 v denníku Korzár a webovom sídle Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  

Dátum a miesto jej konania:   27. 1. 2022  VŠZSP sv. Alžbety 

 

Hodnotenie obhajoby habilitačnej práce. 

 

Dňa 27. 1. 2022 uchádzačka obhájila svoju habilitačnú prácu „Migrace a aspekty integrace“.  

 

Habilitačnú prácu tvorí súbor publikovaných vedeckých prác na tému integrácie, migrácie, mongolskej 

menšiny, remitencie a zanechania detí pri odchode rodičov za prácou. Texty vychádzali z dlhoročných 

skúseností autorky so sociálnou prácou na africkom kontitnente, v juhovýchodnej Ázii, Južnej Amerike 

a na Haiti. Cieľom habilitačnej práce bolo upozorniť málo známe aspekty migrácie a integrácie 

obyvateľstva z regiónov s menej rozvinutou infraštruktúrou.  

 

Posudky oponentov: všetky posudky od 3 oponentov boli kladné. Ciele, ktoré si autorka stanovila v práci 

považujú  oponenti za splnené a podnetné pre ďalšiu aktivitu vedeckého skúmania. Habilitantka po 

prečítaní posudkov oponentov v diskusii pri obhajobe habilitačnej práce uspokojivo odpovedala na 

otázky oponentov a členov komisie. Po zhodnotení oponentských posudkov, zodpovedaní otázok členov 

komisie, habilitačná komisia nemala žiadne pripomienky k predkladaným materiálom ani  k vystúpeniu 

habilitantky a  pristúpila k tajnému hlasovaniu.  

 

Komisia po tajnom hlasovaní konštatuje, že kandidátka splnila požiadavky VŠ ZaSP sv. Alžbety na 

udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania sociálna práca. 

 

Výsledok tajného hlasovania: Počet pozvaných členov komisie 4, z toho 1 náhradník. Zo štyroch 

prítomných členov komisie boli za predložený návrh 4 proti 0, zdržali sa: 0. 

 

Komisia odporúča Vedeckej rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety udeliť 

kandidátke PhDr. Monike Novej, PhD., MPH vedecko-pedagogickú hodnosť docent v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania. 

 

V Bratislave,  dňa  27. 1. 2022 

 

Predseda komisie:     prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.   

Členovia komisie:     prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.  

                     Dr.h.c. doc. JUDr.  Ing. Vlastimil Vicen, PhD. m.prof.  

                                   prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.  

  



Oponenti:                  prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  

                            doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.  

            doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina zo zasadnutia habilitačnej komisie, hlasovacie lístky 

Prezenčná listina z verejnej obhajoby habilitačnej práce 

Prezenčná listina z verejnej habilitačnej prednášky 


