
NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE 

na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore sociálna práca 

 

uchádzačka: PhDr. Monika Guľašová, PhD.  

Pracovisko:  Vysoká  škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 16. 12. 2019  o 14:00 hod. na  VŠZaSP sv.Alžbety 

v Bratislave. 

 

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

 Predseda komisie:        prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.  (VŠZaSP sv. Alžbety) 

 

 Členovia komisie:        prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.  (PU Prešov) 

             prof. Tadeusz Bąk, doktor (PU Prešov) 

prof. dr. Paweł Czarnecki, PhD. (Collegium humanum Warsaw manag.university, PL)  

 

 Oponenti :   prof. ThDr. Peter Vansač, PhD. (VŠZaSP sv. Alžbety) 

   prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD. (TU Trnava) 

                                 doc.  PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD. (KU TF Košice) 

doc.  PhDr. Lenka Lachytová, PhD. (UPJŠ Košice) 

 

 STANOVISKO HABILITAČNEJ KOMISIE  

 

PhDr. Monika Guľášová, 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-pedagogických 

titulov docent a profesor, v znení neskorších predpisov. 

Komisia overila hodnovernosť predložených dokladov a zhodnotila posudky oponentov 

habilitačnej práce.  

 

Pedagogická činnosť:  

 

Uchádzačka pedagogicky pôsobila od roku 2008 – 2013 ako odborný asistent na FF Prešovskej 

univerzity v Prešove . Od roku 2017 doteraz pedagogicky pôsobí vo funkcii odborného asistenta 

na pracoviskách  Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

Michalovciach, Prešove, Rožňave a Košiciach.  Uchádzačka je školiteľkou aj oponentkou 

bakalárskych, diplomových a 1 doktorandskej práce študentov odboru sociálna práca, je členkou 

štátnicových komisií. Doktorandské štúdium ukončila a titul PhD. získala v roku 2013.  

 



 

Publikačná činnosť  

Uchádzačka v rámci publikačnej činnosti uviedla spolu 34 vedeckých a odborných prác in 

extenso v recenzovaných odborných alebo vedeckých časopisoch, alebo zborníkoch, z toho  v 19 

publikáciách ako prvý autor, v 6 vedeckých prácach kategórie A (1 x vedecké práce v 

zahraničných karentovaných časopisoch, 1 x vedecké práce v domácich karentovaných 

časopisoch, 4 x vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo Scopus) 

 

Citačné ohlasy  

Uvádza spolu 46 citácií, z toho 34 bez autocitácií, 9 citácií v zahraničných publikáciách a 34 v 

domácich publikáciách . V citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS má 3 

citácie.  

 

Výskumná činnosť  

Uchádzačka je spoluriešiteľ 3 projektov:  IP VŠZaSP č.1/2019 „Scríning hepatidíty C a 

mapovanie nepriaznivej sociálnej situácie klientov sociálnych služieb krízovej intervencie“. 

Trvanie projektu: 2019 – 2020. Spoluriešiteľ projektu VEGA č. 1/0479/10 „Génové 

polymorfizmy u pacientov s vazovagálnou synkopou“ Doba riešenia projektu: 1.1.2010 – 

31.12.2012 a spoluriešiteĺ projektu APVV č. SUSPP – 0011-09 „Centrum komplexnej 

rehabilitácie chorôb srdca a ciev“  Doba riešenia projektu: 1.7.2010 – 31.12.2014 

 

Prednášková činnosť  

Aktívne sa zúčastnila na 30 vedeckých podujatiach. Z toho: na 3 vedeckých podujatiach v 

zahraničí, 10 domácich pozvaných prednášok 

 

Iné  

Uchádzačka je externý odborný posudzovateľ Komisie VEGA pre vedy o človeku (a záverečný 

oponent a člen oponentskej rady projektu KEGA . 

 

HABILITAČNÁ PREDNÁŠKA: 

Téma habilitačnej prednášky: „Podpora sebarozvoja a psychohygieny u študentov sociálnej 

práce“ 

Dátum zverejnenia prednášky:  29. 11. 2019 v denníku Korzár a webovom sídle Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  



Dátum a miesto jej konania:   16. 12. 2019, o 14.00 hod., VŠZSP sv. Alžbety, v Bratislave, Ul. pod 

Brehmi 4 Bratislava – Polianky.   

Hodnotenie habilitačnej prednášky  

Uchádzačka predniesla habilitačnú prednášku s názvom: Podpora sebarozvoja a psychohygieny 

u študentov sociálnej práce.  

Prednáška bola prednesená jasne a zrozumiteľne, powerpointová prezentácia ju prehľadne a 

vhodne doplnila. 

Prednášajúca objasnila problematiku  na základe teoretických poznatkov ako i na základe svojich 

a citovaných výskumov. V závere navrhla praktické návrhy do praxe na riešenie problematiky. 

 

 

Prednesením prednášky habilitantka  preukázala  svoje pedagogické kvality. Členovia komisie 

ju hodnotili kladne  . Po prednesení prednášky autorka odpovedala na otázky prítomných.  

 

 

HABILITAČNÁ PRÁCA: 

Názov habilitačnej práce „Psychohygiena a kvalita života sociálnych pracovníkov“  

Dátum zverejnenia obhajoby práce:  29. 11. 2019 v denníku Korzár a webovom sídle Vysokej 

školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  

Dátum a miesto obhajoby habilitačnej práce:  16. 12. 2019, o 14.00 hod., VŠZSP sv. Alžbety, v 

Bratislave, Ul. pod Brehmi 4 Bratislava – Polianky.   

Hodnotenie obhajoby habilitačnej práce. 

Uchádzačka predstavila svoju habilitačnú prácu s názvom Psychohygiena a kvalita života 

sociálnych pracovníkov. Predstavený bol cieľ a zámer práce, jej teoretické východiská ako 

i výskumná časť. Bolo skonštatované, že predložená habilitačná  práca je spracovaná na 

dostatočnej odbornej úrovni.  Práca vytvára jeden konzistentný celok, na základe spracovania 

považujeme stanovený cieľ za splnený.  

 

Habilitantka po prečítaní posudkov oponentov v diskusii pri obhajobe habilitačnej práce 

odpovedala na otázky oponentov a členov komisie. Po zhodnotení 3 oponentských posudkov, 

ktoré boli 2 kladné a 1 záporný, zodpovedaní otázok členov komisie, habilitačná komisia 

pristúpila k tajnému hlasovaniu.  

 

Komisia po tajnom hlasovaní konštatuje, že kandidátka splnila  požiadavky VŠ ZaSP sv. 

Alžbety na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore Sociálna práca.  



Výsledok tajného hlasovania:  

Počet pozvaných členov komisie 4. Z troch prítomných členov komisie bolo za predložený návrh 

3. , proti 0 , zdržali sa: 0  

 

Komisia konštatovala, že PhDr. Monika Guľašová, 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 Guľašovej, PhD. vedecko-pedagogickú hodnosť docent v 

odbore sociálna práca.  

 

 

V Bratislave, 16. 12. 2019 

 

Predseda komisie:  prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., v.r.  .............................. 

 

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

 

 prof. Tadeusz Bąk, doktor, v.r. .............................. 

 

 prof. dr. Paweł Czarnecki, 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 

 

 


