Oponentský posudok v rámci menovacieho konania za profesora v obore
3.1.14 Sociálna práca u doc. PaedDr. Ing. Miroslava Paľuna, PhD., MBA,
z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Meno uchádzača: doc. PaedDr. Ing. Miroslav Paľun, PhD., MBA
Meno oponenta: prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
Pracovisko oponenta: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav
ošetrovateľstva a sociálnej práce MUDr. Pavla Blahu v Skalici
Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca
Na základe vymenovania za oponenta vo veci vymenúvacieho konania doc. PaedDr. Ing. Miroslava
Paľuna, PhD., MBA na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (ďalej
len VŠ) som spracoval oponentský posudok, vzťahujúci sa k žiadosti o vymenúvacie konanie v odbore
Sociálna práca.
Vyjadrenie ku kvantitatívnym ukazovateľom podľa požiadaviek VŠZaSP Sv. Alžbety
v Bratislave: Uchádzač spĺňa kvantitatívne ukazovatele podľa požiadaviek Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Pedagogicky pôsobí od roku 2003 ako lektor Akadémie
vzdelávania v Prievidzi a v rokoch 2004 až 2012 v Bankovom inštitúte Vysokej školy v Banskej
Bystrici. V tomto čase v rokoch 2009 až 2012 prednášal tiež na DTI v Dubnici nad Váhom a súčasne
od roku 2008 na Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety, detašovanom pracovisku
v Partizánskom. Profiloval sa tu najmä v pedagogických predmetoch ako základy pedagogiky,
špeciálna a liečebná pedagogika, andragogika. Popritom sa orientoval na oblasť projektovania
a vedeckého výskumu v predmetoch projektovanie v sociálnej práci, štatistika a metodológia výskumu
v sociálnej práci. Neskôr po doplnení postgraduálneho a doplnkového vzdelania prednášal predmety
manažment v sociálnej práci, demografia, sociálne zabezpečenie, sociálna patológia, etika, politika
zamestnanosti a sociológia. Docent Miroslav Paľun počas jedenástich rokov na VŠZaSP sv. Alžbety
preukázal schopnosť multidisciplinárneho pôsobenia v sociálnej práci. Popri vedeckopedagogickom
titule docent, ktorý získal v roku 2012, absolvoval po jeho získaní aj zahraničné vzdelanie v roku 2017
a to pedagogické vzdelanie v Rakúsku na International Society of Engineering Pedagogy - Rakúsko IP
IGIP a MBA v roku 2018 na Warsaw Management UniversityApsley Business School – London.
Publikačná činnosť doc. Paľuna je vo všetkých posudzovaných kategóriách nadštandardná.
Prehľad publikačnej činnosti ukazuje autorovo širokospektrálne poňatie sociálnej práce vychádzajúc
z konceptov bezpečnosti a pedagogiky. Publikácia aj články sú vedené k aktuálnym témam v sociálnej
oblasti a z vekového hľadiska klientely postihujú biodromální koncept. Najmä zahraničné publikácia

majú prínos, oceňujem najmä rumunskú monografiu, nezabúdajme pritom zdôrazniť kľúčovú
publikácia slovenských proveniencie. V rámci vedeckej školy pod jeho vedením skončili traja
doktorandi a dvoch doktorandov v súčasnosti školí. Publikačná činnosť má celkom 150 jednotiek,
z toho päť publikácií v kategórii AAA: AAA 2– 42% - 3,89 AH / AAA 3 – 55,15% - 4,65 AH / AAB
2 – 80% - 5 AH / AAB 3 – 91,6 % - 7,85AH / ACB 1 - 10 AH 33,3% / BCI 1 - 10 AH 33,3%.
Rovnaký počet má autor citácii z ktorých dvadsaťpäť je v zahraničných publikáciách WoS alebo
SCOPUS. Zúčastnil sa popritom na stosiedmych domácich a zahraničných konferenciách. V rámci

vedecko-výskumnej činnosti uchádzač dokladuje troch vedeckých výskumov, kde bol členom
výskumného a aplikačného expertného tímu, v jednom prípade bol vedúcim výskumného
tímu. V Tejto oblasti by sa žiadalo preukázať extenzívnejšiu aktivitu.
Záver: Na základe analýzy všetkých dostupných materiálov k inauguračnému konaniu a hlavne k
vyššie prezentovanému záverečnému zhrnutiu oponentského posudku odporúčam Vedeckej rade
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety navrhnúť doc. PaedDr. Ing. Miroslava
Paľuna, PhD., MBA na menovanie za profesora v odbore 3.1.14 Sociálna práca.
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