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11. a) Výpis z mimoriadneho zasadnutia Vedeckej rady Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave,   

zo dňa 20. 6. 2022 

Návrh  oponentov v habilitačnom konaní - autoremedúra 
 

 

Na základe požiadavky Pracovnej skupiny SAAVS, zaslanej dňa 16. 6. 2022  e-mailom 

tajomníkom pracovnej skupiny,  na overovanie dodržiavania Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o 

postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, 

možno usúdiť, že pokiaľ oprávnený orgán neuzná žiadnu z osôb oponentov vo funkcii profesora 

v habilitačnom konaní uchádzačky PhDr. JUDr. Jaroslavy Drgovej, PhD., odbornej asistentky VŠZaSP 

sv. Alžbety, v odbore HK a IK sociálna práca, žiadame členov vedeckej rady o súhlas s 

menovaním oponentov v rámci autoremedúry. 

V nadväznosti na § 2, ods. 5 citovanej vyhlášky, predseda Vedeckej rady Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  predložil nasledovný návrh oponentov: 
 

Oponenti:                    prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD.  - FM profesor v odbore sociálna práca 

             (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety) 

                                    Dr.h.c. prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. profesor na funkčnom mieste  

 (Slovenská zdravotnícka univerzita, Banská Bystrica)  

           Dr.h.c. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. - profesor na funkčnom mieste                       
(Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach) 

  

Výsledky hlasovania “per rollam“   

Celkový počet riadnych členov VR:  20 

Hlasovalo za:                18   

Proti:                   0 

Zdržali sa                                                   2     

 

U z n e s e n i e  č. 1                                                                                                                                                           

                                                                    

Vedecká rada schvaľuje oponentov pre uchádzačku  PhDr. JUDr. Jaroslavu Drgovú, PhD., 

odbornú asistentku Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania sociálna práca. Návrh bol schválený členmi vedeckej rady 

nasledovne: z 20 členov VR oprávnených hlasovať, za predložený návrh bolo 18 členov, nikto nebol 

proti, 2 sa nezdržali hlasovania.    
 

 

 

V Bratislave, 20. 06. 2022 

 

 

           Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH, v. r. 

                  predseda VR VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave                                                                                     


