Návrh habilitačnej komisie
na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore sociálna práca
pre kandidáta PhDr. Róberta Kováča, PhD.
Habilitačná komisia v zložení:
predseda:
prof. MUDr. Eva Grey, PhD. (VŠZSP sv. Alžbety, Bratislava)
členovia:
prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. (UKF Nitra)
doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD. (UCM Trnava)
oponenti:
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. (VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava)
prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. (TF KU v Košiciach) - náhradník
prof. ThDr. Ľubomír Pekarčík,, PhD.(KU Ružomberok)
doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD. (UKF Nitra)
predkladá návrh na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent PhDr. Róbertovi
Kováčovi, PhD. v odbore sociálna práca.
Zasadnutie komisie a prezentácia habilitačnej prednášky sa konali dňa 24. júna 2019 o
11.00 hod. na rektoráte VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., Námestie 1. mája č.1, v Bratislave.
Uchádzač predložil potrebné doklady k habilitačnému konaniu, habilitačnú prácu,
potvrdenia o publikačnej a pedagogickej činnosti, citačný index, vedeckú školu a grantovú
činnosť. Komisia overila hodnovernosť predložených dokladov a zhodnotila posudky
oponentov habilitačnej práce.
Pedagogická činnosť
Uchádzač predložil doklady o pedagogickej praxi od r. 2008 dodnes na VŠZaSP sv.
Alžebety v Bratislave.

Vyučoval predmety:

Sociálna patológia; Krízová intervencia;

Odborná prax pod supervíziou; Sociálna práca v treťom sektore; Sociálne poradenstvo s
vybranými cieľovými skupinami.
Publikačná a prednášková činnosť

Uchádzač je autorom 1 domácej monografie: Bezdomovectvo v podmienkach mesta
Bratislava. Je spoluautorom 1 monografie vydanej v zahraničnom vydavateľstve. Má 33
vedeckých a odborných prác, z toho 12 ako prvý autor, 13 kategórie A (registrované vo
WOS, Scopus a Erich) – spĺňa kritériá.
Uvádza 47 citácií, z toho 2 v zahraničných časopisoch alebo monografiách.
Aktívne sa zúčastnil 26 vedeckých podujatí, z toho 4 pozvané v zahraničí a 22 domácich
pozvaných.
Projektová činnosť a vedecká škola
Uchádzač bol odborným garantom projektu: Colonisation of homeless in Slovak
shelters by potentially dangerous bacteria. Donorom grantu bola: European Comisiion office
in Slovakia, 22.2004/2010.
Školil početné bakalárske a 48 diplomových prác. V súčasnosti školí ako školiteľšpecialista 1 doktorandku: Mgr. Zuzanu Haťapkovú (od r. 2015).
Posúdenie habilitačnej prednášky:
Habilitant predniesol habilitačnú prednášku s názvom: Pätnásťročné skúsenosti s
vysokoprahovou nocľahárňou Mea Culpa.
Cieľom prednášky bolo poukázať na vývoj sociálnej práce s ľuďmi bez domova na
území nášho hlavného mesta od individuálnych počinov jednotlivcov a organizácií
k postupnému vytvoreniu systému starostlivosti o bezdomovcov: „Platformy iniciatívy 10
MVO pracujúcich s ľuďmi bez domova na území Bratislavy“. Do tejto platformy sa aktívne
zapojila, vtedy už dobre fungujúca, nocľaháreň Mea Culpa, v ktorej 15 rokov pôsobil aj
uchádzač.
Prednáška bola názorná a zrozumiteľná. Správny didaktický prístup habilitanta k danej
problematike ukázal jeho pedagogickú prax a zároveň pedagogické kvality. Odpovede na
otázky komisie boli erudované a komisiou kladne hodnotené.
Posúdenie habilitačnej práce:
Habilitant predložil habilitačnú prácu s názvom: Skúsenosti s bezdomovectvom v hl.
meste SR Bratislava za posledných 15 rokov.
Cieľom práce je historický náčrt vývoja sociálnej práce s ľuďmi bez domova od 90tych rokov 20. Storočia, po páde totalitného režimu. Práca prináša najmä kazuistiky, ale aj
prehľadové kapitoly s návodom na ich riešenie.

V posudkoch sa opakovalo pozitívne hodnotenie témy habilitačnej práce, ako aj
osobných skúseností autora so sociálnou prácou s ľuďmi bez domova. Dielo prináša cenné
podnety pre ďalší rozvoj tejto oblasti. Kritické pripomienky sa týkali štruktúry a nadväznosti
textu, ktorý je súborom viacerých autorových publikácií. Vyskytli sa aj výhrady voči
metodológii použitého výskumu a chýbajúcemu zjednocujúcemu záveru práce. Jeden
oponent navrhol prácu prepracovať, ostatní súhlasili s jej pripustením k obhajobe.
Habilitant po prečítaní posudkov oponentov v diskusii pri obhajobe habilitačnej práce
zodpovedal otázky členov komisie. Po zhodnotení oponentských posudkov, zodpovedaní
otázok členov komisie si habilitačná komisia prezrela priložené publikácie uchádzača
a následne pristúpila k tajnému hlasovaniu.
Komisia skonštatovala, že kandidát splnil požiadavky VŠ ZaSP sv. Alžbety na udelenie
vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore sociálna práca.
Komisia odporúča Vedeckej rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
udeliť kandidátovi PhDr. Róbertovi Kováčovi, PhD. vedecko-pedagogickú hodnosť docent
v odbore sociálna práca.
V Bratislave, dňa 24. 6. 2019
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