
Výpis zo 73. zasadnutia Vedeckej rady VŠZaSP sv. Alžbety,  

zo dňa 28. 1. – 31. 1. 2022 

 

k bodu 5.2. Habilitačné konanie uchádzačky  PhDr. Moniky Novej, PhD., MPH (odborná 

asistentka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety) v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania sociálna práca. 

 

Predseda habilitačnej komisie (ďalej len „HK“) prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. predstavil 

členom VR kandidátku PhDr. Moniku Novú, PhD. MPH. Informoval VR, že dňa 27. 1. 2022 

o 13:00 hod.  sa konalo online zasadnutie HK (by ZOOM), verejná habilitačná prednáška na 

tému: „Pracovní migrace rodičů a zanecahné děti v zemi původu“, ako aj obhajoba habilitačnej 

práce „Migrace a aspekty integrace“ za účasti členov komisie a členov vedeckej rady. Komisia 

zasadala v zložení: 

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

Členovia komisie:       prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.  

                      Dr.h.c. doc. JUDr.  Ing. Vlastimil Vicen, PhD. m.prof. 

                                                 prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. - náhradník 

                       

Oponenti:                    prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  

                                         doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.  

            doc. PhDr. Milan Tomka, PhD.  

 

Predseda komisie predložil vedeckej rade návrh HK, v ktorom vyhodnotil splnenie 

legislatívnych podmienok a kritérií na získanie titulu docent. HK posúdila úroveň predložených 

materiálov, oponentských posudkov, habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce a 

celkovo zhodnotila pedagogickú a vedeckú činnosť uchádzačky.  

Diskusia: prof. Bučko, prof. Krčméry  

Vedecká rada po prerokovaní návrhu HK a po diskusii konštatuje, že uchádzačka splnila podmienky 

a kritéria vysokej školy na získanie titulu docent a v priebehu celého habilitačného konania bol dodržaný 

postup ustanovený zákonom o VŠ a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov docent a profesor. Scientometrické ukazovatele kandidátky tvoria prílohu 

rokovacieho materiálu a sú tiež súčasťou originálu zápisnice. 

Nasledovala neverejná   časť rokovania – tajné hlasovanie 

Výsledky tajného hlasovania VR:     

Celkový počet riadnych členov VR:  20 

Počet prítomných členov VR:             18 (z toho 4 online) 

Hlasovalo za:    18 (z toho 4 online) 

Proti:      0  

Zdržali sa     0 

Nehlasovali:     0 

U z n e s e n i e  č.  6/73/2021 

Vedecká rada prerokovala návrh habilitačnej komisie a rozhodla o udelení vedecko-

pedagogického titulu docent  PhDr. Monike Novej, PhD. MPH, odbornej asistentke VŠZaSP 

sv. Alžbety  v odbore habilitačného konania a inauguračného konania sociálna práca. 

Vedecká rada konštatovala, že habilitačné konanie uvedenej uchádzačky prebiehalo v súlade 

so zákonom o VŠ a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov docent a profesor. 

 

 

V Bratislave, dňa 31. 1. 2022 

                                                                                           predseda vedeckej rady   


