
NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE 

na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore sociálna práca  

uchádzačke  PhDr. Monike Mikloškovej, PhD.  

z  dňa 27. 9. 2017 

 

Habilitačná komisia bola schválená vedeckou radou VŠZaSP sv. Alžbety v zložení: 

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

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

   doc. PhDr. Miroslav Tvrdoň, PhD. (UKF Nitra) 

 

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

doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD. (TU Trnava)  

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

 

Zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 27. septembra 2017 o 11.00 hod. na rektoráte 

VŠZaSP sv. Alžbety, Námestie 1. mája č. 1, v Bratislave. 

 

STANOVISKO HABILITAČNEJ KOMISIE 

PhDr. Monika Miklošková, PhD. 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 6/2005 Z. z. Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo 

umelecko-padagogických titulov docent a profesor, v znení neskorších predpisov. Komisia 

overila hodnovernosť predložených dokladov a zhodnotila posudky oponentov habilitačnej 

práce. 

 

Pedagogická činnosť: 

Uchádzačka pedagogicky pôsobí od roku 2011 vo funkcii odborného asistenta na Vysokej 

škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislava, Ústave sociálnej práce.  

Vyučuje predmety: Sociálna práca s rodinou, Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, 

Sociálne poradenstvo, Rodinná terapia, Sociálno-psychologický výcvik zameraný na 

supervíziu, Krízová intervencia, Terénna sociálna práca. 

Od roku 2009 do roku 2012 v rámci interného doktorandského štúdia pôsobila ako 

pedagóg aj na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce  Trnavskej Univerzity v Trnave, 

vyučovala predmety: špeciálna pedagogika, základy sociálnej práce, základy pedagogiky. 



Uchádzačka je školiteľkou aj oponentkou bakalárskych, diplomových a 2 doktorandských 

prác študentov odboru sociálna práca, je členkou štátnicových komisií. Pôsobí aj ako 

spoluorganizátorka domácich a zahraničných vedeckých konferencií.  

 

Publikačná činnosť 

Uchádzačka sa podieľala na publikácii 52 vedeckých a odborných prác, z toho 21  

prác ako prvý autor. 

22 prác v zahraničných publikáciách, z toho 13  vedeckých prác  v zahraničných 

časopisoch s je evidovaných v databáze Current Contents (CC) s IF ≥0,4  

Je tiež autorkou 29 domácich publikácií.   Súčasťou jej publikačnej činnosti sú: 1 

monografia zahraničná, 6 monografii domácich, 2 kapitoly vo vedeckej monografii 

zahraničnej, 3 kapitoly vo vedeckej monografii domácej.  Vydala jeden učebný text 

v zahraničí a 2 učebné texty domáce. 

 

Citačné ohlasy 

Citácií má spolu 57, z toho 45 domácich a 12 zahraničných, po očistení od autocitácií. 

 

Prednášková činnosť 

Zúčastnila sa aktívne 46 konferencii, z toho 29  domácich konferencií, a 17  konferencií v 

zahraničí, z toho 15 vyžiadaných. 

 

Výskumná činnosť 

Uchádzačka má bohatú projektovú činnosť: 17 riešiteľských úloh a výskumných projektov, 

z toho 4 riešiteľské úlohy a výskumné projekty v rámci ESF. 

Jej vedecká a publikačná činnosť sa realizuje v oblasti náhradnej starostlivosti, 

podpory a vzdelávania náhradných rodičov a sociálnych pracovníkov v tejto oblasti.  

Podieľala sa kľúčovým spôsobom na projektoch transformácie náhradnej starostlivosti na 

Slovensku. 

 

Habilitačná prednáška 

Uchádzačka predniesla habilitačnú prednášku s názvom:  Význam Stretnutí rodinného kruhu 

pri riešení situácie  ohrozených detí na Slovensku.  V prednáške predstavila metódu Stretnutie 

rodinného kruhu, ktorá sa v pilotnom projekte aj na Slovensku výborne osvedčila pri sociálnej 

práci s rodinami v kríze. 



Prednáška bola graficky dobre spracovaná, prehľadná. Prednesením prednášky habilitantka 

preukázala svoju mnohoročnú expertízu v problematike a zároveň pedagogické kvality. 

Členovia komisie hodnotili prednášku kladne.  Po prednesení prednášky autorka odpovedala 

na otázky členov komisie a následne sa uskutočnila diskusia. 

 

Obhajoba habilitačnej práce 

Uchádzačka predstavila svoju habilitačnú prácu s názvom: Vývoj situácie ohrozených detí na 

Slovensku v rokoch 2006-2016 a úloha Stretnutí rodinného kruhu pri sanácii rodiny.   

 Predstavila v nej súhrn viacerých niekoľkoročných výskumných projektov z oblasti 

náhradnej starostlivosti a sanácie rodiny.  Zistenia výskumu poukazujú na možnosti zmeny 

filozofie v riešení problémov rodín: od separácie detí od rodičov s problémami smerom ku 

komplexnej terénnej práci s rodinou s cieľom ponechať dieťa v rodine, ak je to možné. 

Ciele, ktoré si autorka stanovila v práci považovali oponenti za splnené a veľmi 

podnetné pre aplikáciu do zákonných noriem a aplikačnej praxe v oblasti sociálno-právnej 

ochrany detí v Slovenskej republike. 

Habilitantka po prečítaní posudkov oponentov v diskusii pri obhajobe habilitačnej 

práce dostatočne odpovedala na otázky oponentov a členov komisie. Po zhodnotení 3 

oponentských posudkov, ktoré boli veľmi pozitívne, a zodpovedaní otázok členov komisie, 

habilitačná komisia pristúpila k tajnému hlasovaniu.  

Komisia po tajnom hlasovaní konštatovala, že kandidátka splnila požiadavky VŠ ZaSP 

sv. Alžbety na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore Verejné 

zdravotníctvo. 

Výsledok tajného hlasovania: Počet pozvaných členov komisie 3. Z troch prítomných 

členov komisie bolo za predložený návrh 3, proti 0, zdržali sa: 0. 

 

Komisia konštatovala, že PhDr. Monika Miklošková, PhD.  na základe predložených 

materiálov spĺňa stanovené kritériá pre udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

Preto komisia odporúča váženej Vedeckej rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety udeliť kandidátke PhDr. Monike Mikloškovej, PhD.  vedecko-

pedagogickú hodnosť docent v odbore sociálna práca. 

 

V Bratislave,  27.09.2017 

 

Predseda komisie:  prof. MUDr. Eva Grey, PhD., v.r. 



Prílohy: 

Prezenčná listina zo zasadnutia habilitačnej komisie, hlasovacie lístky 

Prezenčná listina z verejnej obhajoby habilitačnej práce 

Prezenčná listina z verejnej habilitačnej prednášky 

 


