
NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE  

pre Vedeckú radu Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore sociálna práca 

 

uchádzačka: Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD.  

Pracovisko:  Vysoká  škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 17. 6. 2021  na  VŠZaSP sv.Alžbety v Bratislave. 

 

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

 

Predseda komisie:  prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. (VŠZaSP sv. Alžbety)  

 

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

   prof. PhDr. Martina Mojtová (UKF, Nitra) 

Oponenti:   prof. PhDr. Mária Šmidová (TF TU, Trnava )  

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. (VŠ sv. Alžbety, Bratislava) 

Dr.h.c. doc. JUDr. Ing. Vlastimil Vicen, PhD. MBA (VŠEMVS,  Bratislava) 

 

 STANOVISKO HABILITAČNEJ KOMISIE  

 

Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD.  predložila potrebné doklady k habilitačnému konaniu, v súlade s 

Vyhláškou MŠVVaS SR 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 

docent a profesor a v zmysle ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov. 

Komisia overila hodnovernosť predložených dokladov a zhodnotila posudky oponentov 

habilitačnej práce.  

 

Pedagogická činnosť:  

Celková dĺžka pedagogickej činnosti na vysokých školách uchádzačky je 14 rokov. Pedagogicky 

pôsobila od roku 2007 doteraz ako odborný asistent na VŠaZSP sv. Alžbety. Uchádzačka je 

školiteľkou aj oponentkou bakalárskych a magisterských prác, ako aj jednej dizertačnej práce. 

Na VŠ sv. Alžbety vyučovala predmety Základy a teória sociálnej práce, Sociálna patológia, 

Komunitná SP, Terénna SP, Misijná a charitatívna práca, Kazuistický seminár, Krízová 

intervencia, Úvod do štúdia a dejiny SP, Metódy SP, Misiológia. 



V ak. roku 2006-09 pôsobila na FZSP Trnavskej univerzity v Trnave, kde vyučovala predmet 

Základy humanitárnej práce. V ak. roku 2011-12 pôsobila tiež na Teologickej fakulte Trnavskej 

univerzity v Bratislave ako vysokoškolský učiteľ predmetu Kazuistický seminár – ženy v núdzi. 

 

Publikačná a citačná činnosť  

Uchádzačka publikovala spolu 38 vedeckých a odborných prác, z toho  jedna kapitola vo 

vedeckej monografii, jedna kapitola vo VŠ učebnici, kapitola v skriptách,  16 prác  v 

zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS, 1 

vedecká práca v domácich nekarentovaných časopisoch, 4 práce v domácich časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS, 1 práca v domácich karentovaných 

časopisoch, 1 vedecká práca v domácich nekarentovaných časopisoch, 6 prác v zahraničných 

recenzovaných vedeckých zborníkoch, 1 publikovaný príspevok na domácich vedeckých 

konferenciách, 1 abstrakt príspevku zo zahraničnej vedeckej konferencie, 1 dizertačná práca a 

habilitačná práca. Uchádzačka má spolu 50 citácií, z toho 27 zahraničných. 

 

Výskumná činnosť  

Uchádzačka je spoluriešiteľkou jedného VEGA projektu „Medzináboženský dialóg medzi 

kresťanstvom a islamom z pohľadu migrantov zo záchytných táborov vo vybraných miestach na 

Slovensku, v Rakúsku, Nemecku a Grécku“ v roku 2016, a projektu VŠ sv. Alžbety 

„Akreditovaný vzdelávací program Misijná a rozvojová spolupráca“ v roku 2016.   

 

Prednášková činnosť  

Aktívne sa zúčastnila na 31 vedeckých podujatiach, z toho na 3 vedeckých konferenciách 

v zahraničí kde uskutočnila pozvané prednášky a na 18 domácich vedeckých podujatiach. 

 

HABILITAČNÁ PREDNÁŠKA: 

Téma habilitačnej prednášky:  „Výzvy intervencie a prevencie sociálnej patológie“ 

Dátum zverejnenia prednášky:  3.6.2021 v denníku Korzár a webovom sídle Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.  

Dátum a miesto jej konania:   17.6.2021, o 16.00 hod., VŠZSP sv. Alžbety, Inštitút misijnej práce 

a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. v Bratislave, Pod brehmi 4/A, Bratislava – Polianky. 

 

Hodnotenie habilitačnej prednášky 

Uchádzačka predniesla habilitačnú prednášku s názvom „Výzvy intervencie a prevencie 

sociálnej patológie“.  V prednáške poukázala na aktuálnu terminológiu a konfliktnosť pojmov. 



Priblížila kategorizáciu sociálno-patologických javov a zhodnotila kritériá pre identifikáciu 

potratov ako sociálno-patologických javov nadväzujúc na tému habilitačnej práce.  

Uchádzačka ďalej predstavila svoj pedagogicko-výskumný profil na VŠ sv. Alžbety. Bola 

spoluautorkou výskumného projektu Katedry misiológie v roku 2016 s názvom: 

Medzináboženský dialóg medzi kresťanstvom a islamom z pohľadu migrantov zo záchytných 

táborov vo vybraných miestach na Slovensku, v Rakúsku, Nemecku a Grécku. Taktiež bola 

riešiteľkou akreditovaného vzdelávacieho programu „Misijná a rozvojová spolupráca“ 

v spolupráci s Inštitútom ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov. 

Prednáška bola prehľadná, odborne fundovaná a priniesla ucelený pohľad na rozoberanú 

problematiku. Prednesením prednášky habilitantka  preukázala svoje pedagogické kvality. 

Členovia komisie ju hodnotili jednohlasne kladne. Po prednesení prednášky autorka odpovedala 

na otázky prítomných.  

 

HABILITAČNÁ PRÁCA: 

Názov habilitačnej práce „Pochovávanie nenarodených potratených detí ako forma sociálnej 

pomoci rodičom v kríze z prenatálnej straty“. 

Dátum zverejnenia obhajoby práce:  3.6.2021 v denníku Korzár a webovom sídle Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. 

Dátum a miesto obhajoby habilitačnej práce: 17.6.2021 o 14.00 hod., VŠZSP sv. Alžbety, 

Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. v Bratislave, Pod brehmi 4/A, 

Bratislava – Polianky.   

 

Hodnotenie obhajoby habilitačnej práce 

Uchádzačka predstavila svoju habilitačnú prácu s názvom „Pochovávanie nenarodených 

potratených detí ako forma sociálnej pomoci rodičom v kríze z prenatálnej straty“.   

Práca má 367 strán s prílohami. Ide o unikátny výskum vo veľmi citlivej a na Slovensku málo 

známej oblasti. 1. časť práce je rozsiahlym teoretickým úvodom do skúmanej problematiky. 

Autorka v nej vymedzuje základnú terminológiu, štatistické ukazovatele, možnosti sociálnej 

a inej odbornej pomoci, proces vyžiadania pozostatkov a pochovávania nenarodených 

potratených detí v zmysle úplatnej legislatívy. Súčasťou teoretického úvodu je aj súčasný stav 

problematiky v Taliansku a Českej republike.  2. časť práce predstavuje metodiku výskumu 

uplatneného v projekte habilitačnej práce. Cieľom výskumu bolo opis a analýza prežívania 

prenatálnej straty, opis procesu pochovávania potratených detí a jeho vplyv na život pozostalej 

rodiny a možnosti využitia sociálnej intervencie. Ide o kvalitatívny výskum participantov: 

metódou zberu dát boli pološtrukturované rozhovory a metódou analýzy dát bola transkripcia 



údajov v doslovnom protokole a následná analyticko-interpretačná metóda „rozsiahly opis bez 

kontaminácie údajov pri analýze“. 3. časť sa venuje diskusii, v ktorej autorka uskutočnila 

analýzu dát na základe vyhodnotenia výskumných otázok. Využila tiež komparáciu výsledkov 

s dostupnou odbornou literatúrou a zahraničnými štúdiami. 

Uchádzačka po prečítaní posudkov oponentov v rámci diskusie počas obhajoby habilitačnej 

práce odpovedala na otázky oponentov a členov komisie. Nasledovalo zhodnotenie práce 

oponentmi na základe ich posudkov, ktoré obsahovali aj kritické pripomienky, najmä k metodike 

výskumu. V následnej diskusii sa pozície strán vyjasnili a všetci oponenti odporučili prácu prijať 

a pokračovať v habilitačnom konaní. Po zodpovedaní otázok, ktoré položili uchádzačke členov 

komisie, habilitačná komisia pristúpila k tajnému hlasovaniu.  

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

Alžbety na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore Habilitačného konania 

a inauguračného konania sociálna práca.  

Výsledok tajného hlasovania:  

Počet hlasujúcich členov – habilitačná komisia pozostávala z 3 členov.  

Dvaja hlasovali za, jeden sa zdržal hlasovania, nikto nebol proti. Komisia teda odporučila, aby 

uchádzačka pokračovala v habilitačnom konaní na zasadnutí vedeckej rady.  

Komisia konštatuje, že Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD. na základe predložených 

materiálov spĺňa stanovené kritériá pre udelenie vedecko- pedagogického titulu docent. Preto 

komisia odporúča Vedeckej rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

udeliť kandidátke Mgr. Jaroslave Poloňovej, PhD., po uskutočnení habilitačného procesu vo 

vedeckej rade školy vedecko-pedagogickú hodnosť docent v odbore Habilitačného konania 

a inauguračného konania sociálna práca.  

 

V Bratislave, 17.6.2021. 

 

Predseda komisie:  prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.   prítomný 

 

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

prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.   prítomný  

 

Prílohy: 

Prezenčná listina zo zasadnutia habilitačnej komisie, hlasovacie lístky 

Prezenčná listina z verejnej obhajoby habilitačnej práce 

Prezenčná listina z verejnej habilitačnej prednášky 


