Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, N. O., Bratislava
Návrh Habilitačnej komisie
na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 3.1.14 Sociálna práca
pre uchádzačku PhDr. Evu Haluškovú, PhD.
Habilitačná komisia v zložení:
Predseda komisie:
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. (VŠZ a SP Bratislava)
Členovia komisie:
doc. PhDr. Mária Davideková, PhD. (UCM Trnava)
doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. (VŠPJ Jihlava)
Oponenti:
prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. (UKF Nitra)
prof. Ing. Libuša Radková, PhD. (VŠZ a SP Bratislava)
doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD. (UKF Nitra),
predkladá návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 3.1.14 Sociálna
práca PhDr. Eve Haluškovej, PhD.
Zasadnutie Habilitačnej komisie, prezentácia habilitačnej prednášky a posúdenie
habilitačnej práce sa konali dňa 16. apríla 2015 na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety, N. O. v Bratislave.
Uchádzačka predložila potrebné doklady k habilitačnému konaniu, habilitačnú prácu,
potvrdenia o publikačnej činnosti a o pedagogickej činnosti, citačný index, podklady
o vedeckej škole a grantovú činnosť. Komisia overila hodnovernosť predložených dokladov
a zhodnotila posudky oponentov habilitačnej práce.
Posúdenie habilitačnej prednášky:
Uchádzačka predniesla habilitačnú prednášku s názvom: Nezamestnanosť mladých –
závažný sociálnoekonomický problém celej spoločnosti.
Prednáška bola názorná, zrozumiteľná, bol

dodržaný časový limit. Prístup

habilitantky k danej problematike preukázal pedagogickú prax a pedagogické kvality.
V diskusii odpovede na otázky komisie boli erudované, dokumentujúce praktické skúsenosti
a odborné vedomosti uchádzačky.
Členovia komisie hodnotili prednášku kladne.

Posúdenie habilitačnej práce:
Uchádzačka predložila habilitačnú prácu s názvom: Chudoba, spoločenské súvislosti
a sociálne politiky na jej odstránenie.
Problematika chudoby má vysoký stupeň aktuálnosti a aj napriek mnohým opatreniam
na vnútroštátnej úrovni i na medzinárodnej úrovni sa nedarí obmedzovať a zabrániť rastu
chudoby. Zápas s chudobou je podporený medzinárodnými aspektmi sociálnych práv a
ekonomických práv, pôsobením kohéznych a inkluzívnych politík, finančnými zdrojmi a
hospodárskymi politikami. Nezastupiteľné miesto aj v tejto oblasti zohráva sociálna práca.
Všetky posudky oponentov boli kladné. Pozitívne bola hodnotená teoretická časť
habilitačnej práce, ako aj praktická časť práce, najmä v oblasti potrieb, úloh a možností
uplatňovania sociálnej práce v zápasoch o zmierňovanie a odstraňovanie chudoby, ktorá má
relatívny charakter a obsah, má multiplikačné sociálne, ekonomické, psychologické a iné
dimenzie a je vážnym ohrozením i zásahom do ľudských práv doma i vo svete.
Pedagogická činnosť:
Uchádzačka spĺňa nároky, ktoré sa kladú na udelenie vedecko-pedagogického titulu
docent vo vzťahu k celkovému zhodnoteniu jej pedagogickej činnosti.
Vedecko-výskumná a publikačná činnosť.
Uchádzačka predložila prehľad rozsiahlej publikačnej činnosti, ktorá plne zodpovedá
požadovaným kritériám vo vednom odbore Sociálne práca. Podieľa sa na akademickej pôde v
procese výučby predmetov v odbore Sociálna práca.
Uchádzačka po prečítaní posudkov oponentov a v rámci diskusie pri obhajobe
habilitačnej práce zodpovedala na otázky členov komisie. Po zhodnotení oponentských
posudkov, zodpovedaní otázok členov komisie, Habilitačná komisia nemala pripomienky
k predkladaným materiálom a k vystúpeniu uchádzačky a pristúpila k tajnému hlasovaniu.
Habilitačná komisia vyhodnotila plnenie podmienok podľa § 76, ods. 1, 3, 4 a 6
príslušného zákona o vysokých školách, plnenie kritérií na získanie titulu docent a posúdila
predložené podklady, oponentské posudky a odborne posúdila úrovne prednesenej
habilitačnej prednášky i výsledky obhajoby habilitačnej práce.
Po celkovom zhodnotení pedagogickej a vedeckej činnosti uchádzačky Habilitačná
komisia konštatuje, že uchádzačka splnila podmienky právnych predpisov i Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent
v odbore Sociálna práca.

Habilitačná komisia odporúča Vedeckej rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety udeliť uchádzačke PhDr. Eve Haluškovej,

PhD. vedecko-pedagogický

titul docent v odbore 3. 1. 14 Sociálna práca.
Prílohy:
Prezenčná listina zo zasadnutia Habilitačnej komisie plus hlasovacie lístky
Prezenčná listina z verejnej obhajoby habilitačnej práce
Prezenčná listina z verejnej habilitačnej prednášky
Bratislava 16. apríla 2015
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc., v. r.
predseda komisie

