
NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE 

na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore sociálna práca 

 

uchádzačka:     PhDr. JUDr. Jaroslava Drgová, PhD.  

Pracovisko:  Vysoká  škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 28. 3. 2022 on line 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.  – FM profesor v odbore sociálna práca 

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

 

Členovia komisie:       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) 

                               

Oponenti:                   doc.  PhDr. Katarína Bundzelová, PhD. - docent v odbore sociálna práca 

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

                                   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 

 

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. JUDr. Jaroslava Drgová, PhD., pedagogicky od  roku  2017 až doteraz pôsobí na 

VŠZaSP sv. Alžbety, n. o. v Bratislave - Katedre Sociálnej práce ako vysokoškolská pedagogička, 

odborná asistentka.  

V rámci svojej pedagogickej praxe prednášala predmety: Manažment katastrof , Základy prvej pomoci, 

Sociálna práca v paliatívnej starostlivosti so seniormi , Kazuistický seminár, Právo pre záchranárov, 

Právne aspekty verejného zdravotníctva , Základy práva, Penitenciárna a postpenitenciárna sociálna 

práca. Bola opakovane školiteľkou a oponentkou záverečných prác v Bc  a Mgr. stupni štúdia v odbore 

Sociálna práca.  

V rámci Univerzity III. veku VŠZaSP sv. Alžbety prednáša predmet: Právne vedomie.  

 

 

 

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


2. Publikačná činnosť  

 

Uchádzačka je autorkou 36 publikácií, z toho AAB Vedecké monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách: 1, ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v 

domácich vydavateľstvách: 1, ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch: 20, ADM 

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS: 

6, ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS: 6, AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 

5, AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 2, 

BCI Skriptá a učebné texty: 1. 

 

Najvýznamnejšie publikácie: 

AAB Šramková Mária - Topolská, Alexandra - Bartkovjak, Marián - Luliak, Milan - Benca, Juraj - 

Drgová, Jaroslava (11,1%) - Foltin, Viktor - Jackulíková, Mária - Páleníková, Milica. Akútne situácie a 

katastrofy  v zdravotníckej a sociálnej práci. 2. vyd. - Bratislava : VŠZaSP, 2020. - 199.  ISBN 978-80-

8132-222-8.  

 

Spolu má 81 citačných ohlasov.  Zahraničných citácií 18, z toho 12  v časopisoch indexovaných vo WoS, 

SCOPUS,  Domácich citácií 63, z toho 38   v časopisoch indexovaných vo WoS, SCOPUS 

 

3. Výskumná činnosť 

Uchádzačka participácia na 1 výskume „Porovnanie celoživotného vzdelávania univerzít tretieho veku 

na univerzitných fakultách a iných vysokých školách Slovenskej republiky“   

 

4. Prednášková činnosť  

Uchádzačka preukázala aktívnu účasť na 36 konferenciách,  z toho na 6  zahraničných konferenciách  

a 30 domácich vedeckých  konferenciách, z toho na 10 pozvaných .  

     

5. Vedecká škola 

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

    

 

HABILITAČNÁ PREDNÁŠKA: 

  Názov habilitačnej prednášky:   Právne aspekty sociálno-zdravotnej pandemickej odpovede v 

Slovenskej republike a Českej republike 

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 14.30 hod. online by WEBEX 

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

   

Hodnotenie habilitačnej prednášky  

 

 28. 3. 2022  predniesla  uchádzačka PhDr. JUDr. Jaroslva Drgová, PhD. habilitačnú prednášku 

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

Alžbety  s názvom „Právne aspekty sociálno-zdravotnej pandemickej odpovede v Slovenskej republike 

a Českej republike“. 

 

Prednáška predstavila problematiku analýzy a komparácie vybraných najmä sociálnych a právnych 

otázok mimoriadnej pandemickej situácie v SR a ČR v rokoch 2020 a 2021, poukázala a hľadala 

odpovede na prepojenie právnosociálne a právno-zdravotné otázky pandémie. Ašpirantka v závere 

odporučila pokračovať vo výzve právno-sociálnych a právnozdravotných otázok pandémie v SR a ČR v 

rokoch 2022 a 2023. 

 

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


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:   „Vybrané sociálno-právne otázky pandemickej odpovede“ 

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 14.30 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 „Vybrané sociálno-právne otázky 

pandemickej odpovede“ pred členimi habilitačnej komisie, oponentmi a členmi Vedeckej rady VŠ ZaSP 

sv. Alžbety.  

 

Predložená habilitačná práca analyzuje a komparuje právny stav mimoriadnej pandemickej situácie 

z hľadiska zdravotného a sociálno-ekonomického v Slovenskej republike a Českej republike za roky 

2020 a 2021. Aplikované právne normy (ústavné zákony, zákony, vyhlášky, nariadenia, právne akty, 

diplomatické misie...) a rôzne pohľady determinujú riadiaci manažment zdravotných a sociálnych 

postupov v záujme zmierňovania a eliminácie pandémie. V danom období prevláda snaha obidvoch 

štátov k cezhraničnej spolupráci, podporujúcej medzištátne vzťahy. Procesy chodu zdravotníctva, 

smerujúce k zdraviu ľudí, ako aj sociálnemu zabezpečeniu chránených skupín obyvateľstva, sú nanajvýš 

primárnymi; do úzadia pritom ustupujú menej potrebné spoločenské aktivity človeka. Niet však pochýb, 

že riešenie zdravotných a sociálnych otázok v medziach právnych poriadkov obidvoch krajín, má 

zásadný vplyv na analyzovaný, súčasný i budúci vývoj susedných národov Čechov a Slovákov. Súborom 

publikovaných vedeckých prác je poukázané na teoretické znalosti a praktické skúsenosti 

z prebiehajúcej pandémie vo svete, ev. východiská včasnej identifikácie a eliminácie mimoriadnej 

situácie s názvom Covid-19. 

 

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 obhajoby 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 3 

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

 

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


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

Alžbety v Bratislave návrh s odporúčaním udeliť uchádzačke PhDr. JUDr. Jaroslave Drgovej, 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.   

 

Členovia komisie:      prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.  

                                   doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.  

                               

Oponenti:                    doc.  PhDr. Katarína Bundzelová, PhD.  

                                    doc. PhDr. Elena Gažíková, PhD.  

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

 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina zo zasadnutia habilitačnej komisie, hlasovacie lístky 

Prezenčná listina z verejnej obhajoby habilitačnej práce 

Prezenčná listina z verejnej habilitačnej prednášky 


