
Výpis zo 70. zasadnutia Vedeckej rady, dňa 17. 6. 2021   
 

 k bodu 3.2. Habilitačné konanie uchádzačky Mgr. Jaroslavy  Poloňovej, PhD. 

(odborná asistentka VŠZaSP sv. Alžbety) v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania sociálna práca. 

 

 

Predseda habilitačnej komisie prof. Ing. PhDr. Ladislav Bučko, PhD. predstavil  

kandidátku, ktorá predniesla verejnú habilitačnú prednášku na tému: „Výzvy 

intervencie a prevencie sociálnej patológie“. Predseda komisie informoval 

prítomných o záveroch a výsledkoch  rokovania komisie, ktorá zasadala dňa 17. 6. 

2021 . 2020 v zložení:  

Predseda komisie:       prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. (VŠZaSP sv. Alžbety) 

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

   prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. (PU Prešov) 

 

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

prof.  PhDr. Mária Šmidová, PhD. (TU Trnava) 

   Dr.h.c. doc. JUDr. Ing. Vlastimil Vicen, PhD. (VŠEMVS v Bratislave)    

 

Zo záverov zasadnutia komisie, ktoré vyplynuli z odborného posúdenia úrovne 

pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti, posúdenia predložených materiálov, 

ako aj úspešnej obhajoby habilitačnej práce s názvom „Pochovávanie nenarodených 

potratených detí ako forma   sociálnej pomoci rodičom v kríze z prenatálnej straty“ 

habilitačná komisia odporúča udeliť vedecko-pedagogický titul docent v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania sociálna práca. Mgr. Jaroslave 

Poloňovej, PhD. 

Scientometrické ukazovatele kandidátky 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:  16 

Počet prítomných členov VR:             14 

Hlasovalo za:    12   

Proti:       0 

Zdržali sa                                           0 

Nehlasovali:      2  

U z n e s e n i e  č.  3/70/2021 

Vedecká rada prerokovala návrh habilitačnej komisie a rozhodla o udelení 

vedecko-pedagogického titulu docent  Mgr. Jaroslave  Poloňovej, PhD., z VŠZaSP 

sv. Alžbety,  v odbore habilitačného konania a inauguračného konania sociálna 

práca. VR konštatuje, že habilitačné konanie prebiehalo v súlade so zákonom 

131/2002 Z. z. o vysokých školách, v znení neskorších predpisov a Vyhláškou 

MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 

docent a profesor.   

 


