
                                                    Návrh habilitačnej komisie 

            na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore sociálna práca 

                                pre kandidáta PhDr. Rastislava Bednárika, CSc. 

 

Habilitačná komisia v zložení: 

predseda: 

prof. PhDr. Jozef Matulník PhD. (VŠZSP sv. Alžbety, Bratislava) 

členovia: 

doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.  ( UK Bratislava ) 

doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.  ( TU Trnava )  

                 

oponenti: 

prof. PhDr. Mária Bielová, PhD.  ( VŠZaSP Bratislava ) 

doc. Mgr. Kamil Kardis, PhD.  ( PU Prešov ) 

doc. PhDr. Markéta Rusnáková,PhD. ( KU Ružomberok ) 

 

predkladá návrh na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent PhDr. Rastislavovi 

Bednárikovi, CSc., v odbore sociálna práca. 

Zasadnutie komisie a prezentácia habilitačnej prednášky sa konali dňa 10. októbra 

2013 na VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o., 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. 

 

Posúdenie habilitačnej prednášky: 

Habilitant predniesol habilitačnú prednášku s názvom: Prechod z práce do dôchodku 

v starnúcej spoločnosti.  

Menovaný presvedčivo a erudovane charakterizoval  spoločensky významný proces 

prechodu z práce do dôchodku v súčasnej spoločnosti. 

Prednáška bola názorná, zrozumiteľná, bol  dodržaný časový limit. Správny didaktický 

prístup uchádzača  k danej problematike ukázal jeho dlhodobú pedagogickú prax a zároveň 

pedagogické kvality. V diskusii odpovede na otázky prítomných boli erudované, svedčili pre 

bohaté praktické skúsenosti  

Členovia komisie hodnotili prednášku kladne.   

 



Posúdenie habilitačnej práce: 

Habilitant predložil habilitačnú prácu s názvom: Starší ľudia v starnúcej 

spoločnosti. Prípad Slovensko.  

Všetky tri posudky oponentov boli kladné. Pozitívne  bola hodnotená aktuálnosť témy, 

obsahová stránka práce  i vedecké a praktické impulzy  pre rozvoj sociálnej práce so seniormi, 

ktoré habilitační práca prináša. Bolo poukázané i na dlhodobú skúsenosť habilitanta vo  

výskume  danej tematiky a na jeho celkovo bohatú výskumnú činnosť.  

Habilitan v diskusii pri obhajobe habilitačnej práce vyčerpávajúco zodpovedal na 

otázky a pripomienky oponentov. 

Komisia konštatovala, že habilitant splnil a vo viacerých ukazovateľoch i vysoko 

prekračuje požadované kritériá habilitačného konania.   

Po zhodnotení oponentských posudkov, zodpovedaní otázok, habilitačná komisia 

nemala žiadne pripomienky k predkladaným materiálom, k prezentácii habilitanta, pristúpila 

k tajnému hlasovaniu.  

Komisia  konštatuje, 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. Rastislavovi Bednárikovi , PhD., vedecko-pedagogickú 

hodnosť docent. 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina zo zasadnutia habilitačnej komisie plus hlasovacie lístky 

Prezenčná listina z verejnej obhajoby habilitačnej práce 

Prezenčná listina z verejnej habilitačnej prednášky 

 

 

 

 

 


