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Uznesenie zo zasadnutia Vedeckej rady, konanej 28. 9. 2017 

    

Vedecká rada na svojom zasadnutí dňa 28. 9. 2017 bola predsedníčkou inauguračnej 

komisie prof. MUDr. E. Grey, PhD. informovaná o  vymenúvacom konaní za profesora 

v odbore sociálna práca uchádzačky doc PhDr. Oľgy Bočákovej, PhD.  z UCM Trnava. 

Konštatovala, že komisia  viackrát nebola uznášaniaschopná a pre nedostatočný počet členov  

sa už dvakrát  nepodarilo nájsť dosť hlasov na prijatie navrhovaného uznesenia. Z toho dôvodu 

nemohla predložiť predsedovi vedeckej rady návrh s odporúčaním schváliť resp. neschváliť 

návrh na vymenovanie uchádzačky za profesora v odbore sociálna práca, podporený 

dostatočným počtom hlasov členov komisie. Preto pani predsedníčka požiadala,  

o vymenovanie novej inauguračnej komisie. 

Na návrh predsedu vedeckej rady, členovia Vedeckej rady Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety odsúhlasili novú  komisiu (v zložení viď nižšie) a 

splnomocnili jej členov navrhnúť uznesenie do 10 dní tak, aby bolo možné schváliť ho  ešte 

na tejto vedeckej rade, ktorej rokovanie predseda potom prerušil až do 11.10. 2017, kedy budú 

prerokované aj štyri zvyšné body programu, ktoré nestihli členovia na l. časti zasadnutia 

prerokovať. 

Inauguračný materiál doc PhDr. Oľgy Bočakovej, PhD.  prerokuje inauguračná 

komisia v zložení: 

Predseda:  prof. Ing. Libuša Radková, PhD., interný VŠ učiteľ VŠZaSP sv. Alžbety,  na 

funkčnom mieste profesor v odbore sociálna práca 

Členovia: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., interný VŠ učiteľ, zamestnanec  Trnavskej 

univerzity,  na funkčnom mieste profesor v odbore SP, pedagogicky nepôsobí 

na VŠZaSP sv. Alžbety 

prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. interný VŠ učiteľ, zamestnanec  

Pedagogickej fakulty UK v Bratislave,  na funkčnom mieste profesor v odbore 

SP, pedagogicky nepôsobí na VŠZaSP sv. Alžbety 

prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., UJEP Ústi nad Labem, zahraničný 

odborník, profesor v odbore sociálna práca 

Oponenti, keďže všetci odovzdali posudky, zostávajú pôvodní. 

Za predložený návrh zmeny inauguračnej komisie aklamačne hlasovalo 29 členov Vedeckej 

rady, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. 

V Bratislave, dňa 28. 9. 2017 

   Dr.h.c. prof.  MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., v.r. 

             predseda Vedeckej rady VŠZaSP sv. Alžbety 


