
NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE 

na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore sociálna práca 

 

uchádzačka:     PhDr. Eva Dirgová, PhD.  

Pracovisko:  Vysoká  škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 28. 3. 2022 online by WEBEX 

https://vssvalzbety.webex.com/vssvalzbety-en/j.php?MTID=m6d83cb6b3d7decd4b42ce04778536689 

  

 

ZLOŽENIE HABILITAČNEJ KOMISIE A OPONENTI 

 

Habilitačná komisia bola schválená Vedeckou radou VŠZaSP sv. Alžbety v dňoch 28.-31.1.2022  

v zložení:  

 

Predseda komisie:       prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.  - profesor v odbore Sociálna práca 

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

 

Členovia komisie:       doc. PhDr. Elena Gažíková, PhD. - docent v odbore sociálna práca  

(Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied)  

          doc. JUDr.  Ing. Vlastimil Vicen, PhD. mim.prof. v odbore sociálna práca 

         (Vysoká škola politických a společenských věd, Kutná Hora, ČR) 

 

Oponenti:                    prof.  JCDr. ThDr. Anton Fabián, PhD. - profesor v odbore sociálna práca 

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

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

          (Prešovská univerzita v Prešove) 

                                    doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. - docent v odbore sociálna práca  

          (Katolícka univerzita v Ružomberku) 

 

 

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: 

 

Uchádzačka - PhDr. Eva Dirgová, PhD., pedagogicky pôsobila na rôznych vysokých školách od akad. 

roku 2008 až doteraz. Od 9/2008 – 6/2013  ako vysokoškolská pedagogička, odborná asistentka, na 

Katedre sociálnej práce, Filozofickej fakulty, UPJŠ Košice; od 9/2005 – 6/2008 na Katedre sociálnej 

práce, Teologickej fakulte, Katolíckej  univerzity  so sídlom v Košiciach; od 9/2004 –8/2018 ako 

odborná asistentka na Pedagogickej  fakulte Katolíckej univerzity Ružomberok a od  9/2020 až doteraz 

ako vysokoškolská pedagogička, odborná asistentka, na funkčnom mieste docent, na VŠZaSP sv. 

https://vssvalzbety.webex.com/vssvalzbety-en/j.php?MTID=m6d83cb6b3d7decd4b42ce04778536689


Alžbety, n. o. Bratislava, Ústav bl. Z. G. Mallu Košice.    

 

V rámci svojej pedagogickej praxe prednášala predmety: základy filozofie, základy etiky, medzinárodná 

ochrana ľudských práv a slobôd, teória a základy sociálnej práce, sociológia, sociálna patológia, 

štruktúry štátnej správy a samosprávy a iné. Bola opakovane školiteľkou a oponentkou záverečných prác 

v Bc  a Mgr. stupni štúdia v odbore Sociálna práca.  

 

2. Publikačná činnosť  

 

Uchádzačka je autorkou 18 publikácií, z toho AAB  Monografie vydané v domácich vydavateľstvách: 

2, ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch: 5, ADF Vedecké práce v ostatných 

domácich vedeckých časopisoch: 16, ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v 

databázach Web of Science alebo SCOPUS: 4, ADN Vedecké práce v domácich časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science  alebo SCOPUS: 2, AEC Vedecké práce v zahraničných 

recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 7, AED Vedecké práce v domácich 

recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 19, AEF Vedecké práce v domácich 

nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 2, AFC Publikované príspevky na 

zahraničných vedeckých konferenciách: 8, AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách: 49, AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií: 1, BAB  Odborné knižné práce 

vydané v domácich vydavateľstvách: 1, BCI Skriptá a učebné texty: 2, BDF Odborné práce v ostatných 

domácich časopisoch: 3, BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných, 

nekonferenčných): 2, EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch: 4, GII Rôzne publikácie a dokumenty, 

ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií:.1 

 

Najvýznamnejšie monografie: 

1. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách:  Fenomén nezamestnanosti v 

kontexte sociálnych aspektov / Eva Dirgová ; rec. Ľudmila Lysá, Ľubica Černá. - [1. vyd.] - 

Ružomberok : Verbum-vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017. - 109 s. - ISBN 978-

80-561-0455-2. [Dirgová Eva (100%)] 

 

 2. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách Etika manažéra vo svetle sociálneho 

dialógu / Eva Dirgová, Ľubica Černá ; rec. Bohuslava  Mihalčová, Slavomír Laca. - [1. vyd.]. - 

Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013. - 154 s. - ISBN 978-

80-8084-993-1. [Dirgová Eva (60%) - Černá Ľubica (40%)] 
 

Spolu má 194 citačných ohlasov, z toho 18 citácií v časopisoch indexovaných vo WoS, SCOPUS,  28 

zahraničných a 148 domácich citácií.   

 

3. Výskumná činnosť 

Uchádzačka pracovala na 7 vedeckých projektoch, z toho v 4 bola ako hlavný riešiteľ v oblasti 

implementácie poznatkov Novej ekonomiky do manažérskej praxe riadenia podnikov cestovného ruchu 

regiónu Tatier (VEGA), etiky a etikety v komunikácií (GAPF) alebo nezamestnanosti ako negatívneho 

javu v kontexte sociálnej práce (GAPF).  

 

 

 

 



4. Prednášková činnosť  

Uchádzačka preukázala aktívnu účasť na 57 konferenciách,  z toho na 8  zahraničných vedeckých  

konferenciách  a 49 domácich vedeckých  konferenciách, z toho na 7 pozvaných . Bola tiež členka 

organizačných a programových výborov konferencií 

     

5. Vedecká škola 

V rámci vedeckej školy vedie ako  školiteľ – špecialista, jedného doktoranda v odbore sociálna práca.   

 

HABILITAČNÁ PREDNÁŠKA: 

  Názov habilitačnej prednášky:   Sociálne aspekty ne / zamestnanosti  ako sociálny v kontexte 

koronakrízy 

Dátum zverejnenia prednášky:  14. 3. 2022 v denníku Korzár a webovom sídle Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  

Dátum a miesto jej konania:         28. 3. 2022  o 13.00 hod. online by WEBEX 

(https://vssvalzbety.webex.com/vssvalzbety-en/j.php?MTID=m6d83cb6b3d7decd4b42ce04778536689) 

   

Hodnotenie habilitačnej prednášky  

 

 28. 3. 2022  predniesla  uchádzačka PhDr. Eva Dirgová, PhD. habilitačnú prednášku za 

prítomnosti predsedu a členov habilitačnej komisie, oponentov a členov Vedeckej rady VŠ ZaSP sv. 

Alžbety  s názvom „Sociálne aspekty ne / zamestnanosti  ako sociálny v kontexte koronakrízy“. 

 

Prednáška predstavila problematiku etických teóriií, ktoré tvrdia, že existuje dobro, ktoré možno poznať 

a konať podľa neho a ľudská spolupatričnosť a dôstojnosť každého človeka nie je len nedosiahnuteľným 

ideálom. Sociálnu prácu v praxi  predstavuje ako vzájomný vzťah sociálneho pracovník a klienta so 

zámerom nájsť riešenie vzniknutého sociálneho problému. V prednáške ašpirantka vyzdvihla prax 

sociálneho pracovníka, dôležité úlohy sociálnej komunikácie a tiež vytváranie priaznivej sociálno-

psychologickej  atmosféry pri budovaní dôvery sociálneho pracovníka s klientom.  

 

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:   „Etika sociálneho pracovníka v práci s nezamestnaným klientom“ 

Dátum zverejnenia obhajoby práce: 14. 3. 2022 v denníku Korzár a webovom sídle Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  

Dátum a miesto jej konania:      28. 3. 2022  o 13.00 hod. online by WEBEX 

                         (https://vssvalzbety.webex.com/vssvalzbety-en/j.php?MTID=m6d83cb6b3d7decd4b42ce04778536689) 

 

Hodnotenie obhajoby habilitačnej práce. 

 

Dňa 28. 3. 2022 uchádzačka obhájila svoju habilitačnú prácu „Etika sociálneho pracovníka v práci s 

nezamestnaným klientom“ pred členimi habilitačnej komisie, oponentmi a členmi Vedeckej rady VŠ 

ZaSP sv. Alžbety.  

https://vssvalzbety.webex.com/vssvalzbety-en/j.php?MTID=m6d83cb6b3d7decd4b42ce04778536689
https://vssvalzbety.webex.com/vssvalzbety-en/j.php?MTID=m6d83cb6b3d7decd4b42ce04778536689


Habilitačná práca poukazuje na nezamestnanosť ako vážny sociálny a ekonomický jav, ktorý sa 

negatívne dotýka rôznych oblastí života človeka a vedie k zníženiu jeho kvality. Je navyše stále aktuálny, 

a preto je dôležité venovať mu dostatočnú pozornosť.  

Prvú kapitolu tvorí teoretická časť práce, ktorá  predstavuje súhrn východísk a poznatkov 

skúmanej problematiky, vymedzenie primárnych pojmov, akými sú práca, zamestnanie, nezamestnanosť 

a jej dôsledky, pracovný trh, jeho segmentácia, politika trhu práce. V teoretickej časti je možné nájsť 

náhľad na fenomén nezamestnanosti v európskom kontexte a tiež odkaz na inovatívne formy 

zamestnávania. Aktuálne tiež popisuje dopady koronakrízy na zamestnanosť a venuje sa sociálnej práci 

s nezamestnanými, tiež poukazuje na kľúčové miesto sociálnej práce v živote nezamestnaného človeka 

s cieľom zlepšovania kvality života prostredníctvom sociálnych pracovníkov na úradoch práce, 

sociálnych vecí a rodiny, ktorí pri svojej práci využívajú rôzne metódy sociálnej práce pri  poskytovaní 

pomoci nezamestnaným. 

Druhá kapitola je venovaná analýze nezamestnanosti v Slovenskej republike v európskom 

kontexte krajín s akcentom na dopady koronakrízy na pracovný trh, na počty voľných pracovných miest 

a tiež na evidovaných uchádzačov o zamestnanie a tých, ktorých trápi dlhodobá nezamestnanosť. 

V analytickej časti je prostredníctvom získaných štatistických údajov prezentovaná  nezamestnanosť, 

ktorá v období pandemickej situácie rástla.  

Tretia kapitola je empirickou časťou práce, v ktorej sú zosumarizované a prezentované výsledky 

zo zrealizovaného výskumu, ktorý prebiehal v čase pandemickej krízy, bol realizovaný prostredníctvom 

online dotazníka. Výskumnú vzorku tvorili cielene aj náhodne oslovení respondenti, ktorí reprezentovali 

rôzne vekové skupiny, zastúpení boli respondenti s rôznym stupňom vzdelania, oslovili sme 

respondentov zo všetkých regiónov Slovenska, žijúci v mestách aj na vidieku, zamestnaných v rôznych 

profesijných segmentoch, aj ľudí bez zamestnania. Súčasťou empirickej časti práce je aj prezentácia 

získaných údajov zo zrealizovaného výskumu, ktorý bol zameraný na zistenie vplyvu koronakrízy 

na zamestnanosť s cieľom poukázať na vplyv pretrvávajúcej pandemickej situácie na pracovný trh.  

Štvrtá kapitola práce predstavuje diskusia k skúmanej problematike spolu s návrhovou časťou 

práce a odporúčaniami pre prax. 

 

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. Oponenti odporučili udeliť vedecko-pedagogický titul docent. 

 

Habilitačná komisia vyhodnotila plnenie podmienok podľa § 76 ods.1, 3, 4 a zákona o vysokých školách 

a podľa kritérií Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety na získanie titulu docent. Na 

základe predložených dokladov, oponentských posudkov, odborného posúdenia úrovne prednesenej 

habulitačnej prednášky a výsledku obhajovy habilitačnej práce  celkovo zhodnotila pedagogickú, 

vedeckú činnosť uchádzačky.  Po 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 a kritériá VŠ ZaSP sv. 

Alžbety na udelenie vedecko-pedagogického titulu  docent v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania sociálna práca. 

 

 



Výsledok tajného hlasovania:  

Počet pozvaných členov komisie 4, z toho 1 náhradník, ktorý sa ospravedlnil z neúčasti na zasadutí 

hablitačnej komisie.  

 

Z troch prítomných členov komisie boli za predložený návrh: 3,  proti: 0, zdržali sa: 0. 

 

Habilitačná komisia týmto predkladá Vedeckej rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety v Bratislave návrh s odporúčaním udeliť uchádzačke PhDr. Eve Dirgovej, PhD. vedecko-

pedagogický titul docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania sociálna práca. 

 

 

V Bratislave,  dňa  28. 3. 2022 

 

 

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

 

Členovia komisie:       doc. PhDr. Elena Gažíková, PhD. v. r. 

                       doc. JUDr. Ing. Vlastimil Vicen, PhD., mim. prof. v. r. 

 

Oponenti:                    prof. JCDr. ThDr. Anton Fabián, PhD. v. r. 

                                   prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.  v. r. 

                                   doc. PhDr. Markéta Rusnáková, 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 


