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VÝPIS UZNESENIA Č. 1 

ZO ZÁPISNICE č. 2/2019 Z II. RIADNEHO PRACOVNÉHO ZASADNUTIA 

VR FZaSP ZO DŇA 24.04.2019 K BODU PROGRAMU č. 6 

6 Habilitačné konanie doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD. CertMDT 

– odbor verejné zdravotníctvo 7.4.2 
 Predseda VR fakulty otvoril jeden z najdôležitejších bodov programu tohto 2. pracovného 

zasadnutia VR fakulty ktorým bolo HKN1 uchádzačky, doc. PhDr. Magdalény Hagovskej, 

PhD. CertMDT z odboru 7.4.2 VZ2. 

Členovia VR fakulty obdržali mailom základný prehľadový materiál uchádzačky, t. j. životopis 

so základnými údajmi o časových reláciách celého HKN, zoznam publikačnej a citačnej 

činnosti, prehľad plnenia kritérií HKN, prehľad najdôležitejších výsledkov v pedagogickej 

a vedecko-výskumnej aktivite, prehľad o vedeckej škole uchádzačky, ako aj zloženie HK. 

 Súčasne bol návrhový materiál členom VR premietaný počas jeho prerokúvania. 

 

Originály najdôležitejších publikačných výstupov uchádzačky boli k dispozícii členom VR 

v rokovacej miestnosti pred začatím rokovania, ako aj počas rokovania o predmetnom návrhu. 

 

PRIEBEH HABILITAČNÉHO KONANIA 

1. Predseda VR v úvode tohto bodu programu stručne predstavil uchádzačku o udelenie titulu 

docent, doc. PhDr. Magdalénu Hagovskú, PhD. CertMDT, jej domovskú inštitúciu, t. j. 

vysokú školu kde pedagogicky a vedecky pôsobí (Lekárska fakulta UJPŠ v Košiciach). 

Tuná pôsobí ako interná odborná asistentka na UTPČ3 na Klinike fyziatrie, balneológie 

a liečebnej rehabilitácie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura a LF UPJŠ v Košiciach. 

Poskytol členom VR základné legislatívne rámce v ktorých sa konanie uskutočňuje. 

Pripomenul jednotlivé kroky v procese HKN a ich časovú realizáciu, počnúc prijatím 

žiadosti o HKN (jej zaevidovaním na sekretariáte dekana FZaSP), cez schválenie zloženia 

HK4 vo VR fakulty, vymenovanie členov, oponentov a zástupcov VR fakulty pri VHP5 

a VOHP6, dátumy zaslania jednotlivých  vyjadrení a oponentských posudkov, dátumy 

zverejnenia konania v dennej tlači, dátum uskutočnenia VHP a VOHP, dátum predloženia 

záverečného návrhu HK predsedovi VR, až po dnešný deň, kedy HKN postúpilo do fázy 

prerokovania návrhu vo VR FZaSP. Ďalej stručne predstavil predsedu, členov a oponentov 

HK a oznámil aj zloženie zástupcov VR fakulty pri VHP a VOHP.  

2. Následne predseda VR fakulty vyzval uchádzačku, doc. PhDr. Magdalénu Hagovskú, 

PhD. CertMDT, aby predniesla svoju autoprezentáciu v stanovenom limite 10-15 minút 

a aby prítomným členom VR fakulty predstavila svoj prínos v oblasti vedeckej, publikačnej 

aj pedagogickej, ako aj prínos v oblasti vedeckej školy. Rovnako tak aby stručne 

oboznámila členov VR so základnými údajmi zo svojej VHP a HP7  

Uchádzačka o udelenie titulu docent predniesla v stanovenom limite 10-15 minút svoju 

autoprezentáciu prostredníctvom PC zariadenia. Prostredníctvom celkovo 24 slidov 

priblížila požadované informácie a údaje. 

3. Predseda VR vyzval predsedu HK, prof. MUDr. Vieru Rusnákovú, CSc., MBA aby ako 

spravodajca tohto bodu programu, v osobe predsedu HK, priblížila členom VR fakulty 

osobnostný a vedecko-výskumný profil uchádzačky, aby informovala o priebehu VHP 

a VOHP ktoré sa uskutočnili dňa 13.2.2019. Taktiež aby informovala o priebehu zasadnutia 

habilitačnej komisie a o výsledku tajného hlasovania HK. Predsedníčka HK, prof. 

Rusnáková sa ujala slova a uviedla že VHP bola prednesená profesionálne na požadovanej 

úrovni a k spokojnosti zúčastnených. Rovnako tak ďalšia časť konania ktorou bola VOHP 

bola zvládnutá na výbornej úrovni. Uviedla, že diskusia k obom verejným prezentáciám 

bola bohatá, odborne a vedecky orientovaná, otázky oponentov, ako aj zúčastnených 

                                                           
1 HKN = habilitačné konanie 
2 VZ = verejné zdravotníctvo 
3 UTPČ = ustanovený týždenný pracovný čas 
4 HK = habilitačná komisia 
5 VHP = verejná habilitačná prednáška 
6 VOHP = verejná obhajoba habilitačnej práce 
7 HP = habilitačná práca 
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prítomných boli zamerané na výskumnú časť habilitačnej práce. Uchádzačka presvedčila 

o jej osobnej zainteresovanosti v problematike, na otázky postupne odpovedala tak, že 

dotazujúci vyjadrili s odpoveďami spokojnosť. Presvedčila že riešenú problematiku zvláda 

tak odborne – teoreticky, ako aj prakticky. Následne predsedníčka HK prečítala celé znenie 

záverečného návrhu HK, oznámila výsledky tajného hlasovania HK (zapečatená hlasovacia 

obálka je súčasťou habilitačnej zložky uchádzačky) a predložila záverečné kladné 

odporúčanie HK smerom k členom VR, aby v tajnom hlasovaní podporili návrh na 

vymenovanie uchádzačky, doc. PhDr. Magdalény Hagovskej, PhD. CertMDT za 

docentku v odbore 7.4.2 VZ. 

Výsledky tajného hlasovania HK boli nasledovné: 

Celkový počet členov HK / celkový počet prítomných členov HK: 3/3 

Celkový počet oponentov HK / celkový počet prítomných oponentov HK: 3/3 

Celkový počet prítomných – hlasujúcich: 6 

Hlasovalo za: 6 

Hlasovalo proti: 0 

Zdržalo sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo: 0  

4. Predseda VR vyzval prítomných na diskusiu tak k vypočutej prezentácii uchádzačky, ako aj 

k odborno-vedeckému zameraniu uchádzačky, k habilitačnému konaniu ako takému, k jeho 

priebehu a dodržaniu postupu v procese konania, ako aj k záverečnému návrhu habilitačnej 

komisie. 

Do diskusie sa postupne zapojili:  

- prof. Jarčuška (v osobe člena VR ako aj zástupcu domácej inštitúcie – LF UPJŠ 

v Košiciach) informoval o aktivitách uchádzačky, o jej rozhľade, pedagogických 

a vedecko-výskumných kvalitách, nemenej však o jej osobnostnom profile. 

- doc. Frčová položila otázku, aký je impakt práce smerom k praxi, či sa výsledky 

skúmania prejavia v práci so športovkyňami 

- prof. Tóthová – vzniesla dotaz smerovaný k dôvodom ktoré uchádzačku viedli k žiadosti 

o získanie titulu docent práve v odbore verejné zdravotníctvo 

- prof. Slaný vzniesol dotaz, aké sú teda aktuálne nové preventívne odporúčania na 

základe vykonaného a prezentovaného výskumu, v záujme zníženia rizika inkontinencie 

moču u športovkýň 

- prof. Rusnák ako garant odboru VZ zdôraznil adekvátne prepojenie tém aj celého 

pedagogického a vedecko-výskumného zamerania uchádzačky na odbor, v ktorom sa 

habilitačné konanie uskutočňuje, teda na odbor VZ 

-  prof. Rusnáková informovala, že s uchádzačkou bola katedra VZ v úzkom kontakte 

a postupne sa kryštalizovalo jej odborné a profesionálne prepojenie na odbor verejné 

zdravotníctvo 

5. Predseda VR otvoril neverejnú časť rokovania a vyzval členov VR k predneseniu svojich 

pripomienok, návrhov, doplnení či vyjadrení k predloženému návrhu na vymenovanie 

uchádzačky za docentku. V rámci neverejnej časti sa do diskusie už nik z členov VR 

nezapojil: 

6. Predseda VR vyhlásil tajné hlasovanie 

Výsledky tajného hlasovania vo veci návrhu na vymenovanie doc. PhDr. Magdalény 

Hagovskej, PhD. CertMDT za docentku v odbore 7.4.2 VZ 

Celkový počet všetkých riadnych členov vedeckej rady: 21 

Počet prítomných všetkých členov vedeckej rady:  15 

Hlasovalo za:      12 

Proti:         3 

Zdržal sa:           0    

Nehlasovali:        0 

Uznesenie č. 1: 

Vedecká rada FZSP TU v Trnave na základe tajného hlasovania, počtom hlasov z 15 prítomných 

členov VR, 12 hlasovalo za, 3 proti, 0 sa zdržalo hlasovania, 0 nehlasovalo, schválila návrh 

na vymenovanie za docentku doc. PhDr. Magdalénu Hagovskú, PhD. CertMDT v odbore 7.4.2 

VZ  (zapečatená hlasovacia obálka tajného hlasovania je súčasťou originálu habilitačnej zložky 

uchádzačky o HK). Zároveň poverila predsedu VR aby habilitačný spis postúpil rektorovi 

Trnavskej univerzity v Trnave, k procesu vymenovania za docentku. 
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V Trnave, 24.04.2019 

 

Zapísala a za správnosť: PhDr. Ľubica Gergelová 

referent VVČ FZaSP TU v Trnave 

 

 

Schválil:   prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., v.r. 

    dekan FZaSP TU v Trnave 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Výsledky tajného hlasovania 

 

 


