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NÁVRH INAUGURAČNEJ KOMISIE S ODPORÚČANÍM NA 

VYMENOVANIE 

doc. PhDr. Michala Oláha, PhD. 

za profesora v odbore Sociálna práca (3.1.14) 

 

 

A. Základné údaje o uchádzačovi 

Meno, tituly:  

Michal Oláh, doc., PhDr., PhD. 

 

 

Pracovisko:  

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, N. O., Bratislava 

Akademické a vedecké tituly 

 2011 – mimoriadny profesor v odbore Sociálna práca, VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave 

 2007 – docent v odbore sociálna práca, VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave 

 2006 – hosťujúci docent v odbore Sociálna práca (TU v Trnave, FZaSP) 

 2005 – philosophiae doctor v odbore Sociálna práca, VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave 

 2003 – doctor philosophiae/rigorózna skúška v odbore Sociálna práca, TU v Trnave 

 2002 – vysokoškolské magisterské štúdium v odbore Sociálna práca, TU v Trnave 

Priebeh kvalifikačných zaradení v zamestnaní 

 2014 – trvá: RESOTY – Resocializačné komunity, útulok pre marginalizované skupiny 

Antona Srholca – zástupca 

 2005 – 2014: VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave - vedúci katedry sociálnej práce 

 2005 – trvá: VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave - vysokoškolský učiteľ 

 2004 – 2008: Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Katedra 

kresťanskej antropológie a sociálnej práce, odborný asistent 

 2000 – 2004: Okresný úrad Bratislava II, Odbor sociálnych vecí – kurátor pre deti 

a mládež/vedúci Krízového strediska Kompas  

 1997 – 2000: Domov sociálnych služieb pre telesne a mentálne postihnutú mládež 

v Bratislave, vychovávateľ 

 1996 – 1997: Rehoľa menších bratov sv. Františka,  Trstená 

 

 



B. Inauguračná prednáška 

Téma inauguračnej prednášky:  

Sociálna reforma  marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku 

Dátum a miesto zverejnenia termínu prednášky:  

denník Korzár, 2. apríl 2015 

Dátum a miesto jej konania:  

20. apríl 2015, 15.00 hod., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, N. O.  

v Bratislave (VŠZ a SP sv. Alžbety) 

 

C. Zloženie inauguračnej komisie a oponenti 

predseda:     prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. (VŠZ a SP sv. Alžbety) 

 

členovia:        prof. PhDr. Pawel Czarnecki, PhD. (WSM vo Varšave, Poľsko) 

                      prof.  PhDr. Martina Mojtová, PhD. (UKF Nitra) 

prof. MUDr., Miloš Veleminský, PhD. (Jihočeská univerzita České Budějovice) 

                     

oponenti:  prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove)               

 prof. Dr. Josef Dolista, PhD., Th.D. (Vysoká škola CEVRO Institut Praha) 

               prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, PhD. (Masarykova univerzita Brno)  

 

D. Stanovisko inauguračnej komisie  

 Inauguračná komisia na svojom zasadnutí dňa 20. apríla 2015 preskúmala inauguračný 

spis uchádzača doc. PhDr. Michala Oláha, PhD.  a posúdila úroveň a kvalitu prednesenej 

inauguračnej prednášky a predkladá predsedovi vedeckej rady návrh s odporúčaním schváliť 

návrh na vymenovanie menovaného uchádzača za profesora v odbore 3.1.14 Sociálna práca.    

Menovaný v plnom rozsahu spĺňa kritériá požadované pre inauguráciu na Vysokej škole 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. 

 

1. Pedagogická činnosť 

Pedagogická činnosť uchádzača doc. PhDr. Michala Oláha, PhD. spĺňa  požadované kritériá 

podľa sumárneho prehľadu pedagogickej činnosti na vysokej škole aj z hľadiska dosiahnutých 

výsledkov v tejto činnosti.  

V rokoch 2004 až 2008 ako interný zamestnanec – učiteľ vysokej školy prednášal predmet 



Metódy sociálnej práce s marginalizovanými komunitami na Prešovskej univerzite v Prešove, 

PBF, Katedre kresťanskej antropológie a sociálnej práce. Od roku 2005 až doteraz pôsobí ako 

učiteľ vysokej školy na VŠZaSP sv. Alžbety na pracoviskách v  Prešove, Bratislave, Nairobi, 

Báčskom Petrovci, Nadlaku, Příbrame, Košiciach a v Banskej Bystrici. 

V rámci Katedry sociálnej práce pôsobí (tiež ako jej viacročný vedúci) ako učiteľ predmetov 

Teória a metódy sociálnej práce, Sociálno-právna ochrana detí a Sociálna práca 

s marginalizovanými komunitami.  

Bol hosťujúcim docentom Trnavskej univerzity v Trnave na Fakulte zdravotníctva a sociálnej 

práce. Externe pôsobil napríklad aj na katedrách sociálnej práce Katolíckej univerzity 

v Ružomberku, Vysokej školy DANUBIUS v Sládkovičove a Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre.    

 

2. Vedecká škola 

V rámci vedeckej školy uchádzač sa nemalou mierou zúčastnil ako školiteľ na výchove 

piatich doktorandov s úspešným skončením doktorandského štúdia, v súčasnosti piatich 

doktorandov školí.  

Je pravidelným oponentom  habilitačných, doktorandských, rigoróznych aj diplomových prác. 

Je viacnásobne menovaným členom komisií pre obhajoby doktorandských prác a komisií 

v rámci habilitačných konaní.   

 

3. Vedecký výskum 

Uchádzač participoval na riešení troch vedeckých a troch inštitucionálnych projektov (z nich 

tri projekty riešia priamo problematiku marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku): 

 Vedecký projekt: Právno-ekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti 

v Slovenskej republike. VEGA reg. č. 1/0935/12. Univerzita Komenského 

v Bratislave, Právnická fakulta. Katedra pracovného práva a práva sociálneho 

zabezpečenia. (Spoluriešiteľ – trvá.)  

 Vedecký projekt: Faktory ovplyvňujúce plnenie rodičovských rolí u špecifických 

skupín obyvateľstva v Slovenskej republike VEGA č. 1/0401/11 | 10. VŠZaSP sv. 

Alžbety v Bratislave. (Vedúci riešiteľ.) 

 Vedecký projekt Charitatívna a sociálna služba v spoločnosti a Cirkvi VEGA č. 



1/2497/05. Prešovská univerzita v Prešove, PBF, Katedra kresťanskej antropológie 

a sociálnej práce. (Vedúci riešiteľ). 

 Kľúčový expert č. 1 v projekte Vzdelávacie aktivity v oblasti drogovej problematiky, 

č. 200401676403-02-01-0006. Úrad vlády Slovenskej republiky, Generálny sekretariát 

Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog a Únia centier prevencie 

a pomoci DAFNÉ, o. z.. Projekt financovaný z prostriedkov Prechodného fondu 

Európskej únie. 

 Odborný garant projektovej aktivity č. 1.1: Inkluzívny model vzdelávania na 

predprimárnom stupni školskej sústavy. Metodicko-pedagogické centrum, 2013 – 

2014, Prešov.  

 Od roku 2014- trvá:  hlavný metodik implementácie sociálnej inklúzie detí 

z marginalizovaných rómskych komunít pre východoslovenský kraj v Projekte 

inkluzívnej edukácie -  PRINED (prevencia neoprávneného zaraďovania detí z MRK 

do ŠŠ). 

  

4. Prednášková činnosť 

Odbornú akceptáciu autora dokumentuje aktívna účasť na množstve odborných konferencií 

doma aj v zahraničí, organizačné schopnosti, organizácia i spoluorganizácia významných 

medzinárodných aj domácich konferencií (Slovensko, Rumunsko, Česká republika, Rakúsko), 

seminárov a workshopov. Menovaný bol 16 krát pozvaný na významné zahraničné podujatia 

(Illinois, Keňa, Česká republika, Ukrajina, Srbsko, Rumunsko...) a 63 krát na domáce, aktívne 

participoval na 32 domácich a ako člen organizačného a vedeckého výboru na 7 zahraničných 

konferenciách, 39 krát spoluorganizoval významné odborné podujatia. V spolupráci s Úradom 

splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zorganizoval v uplynulých troch rokoch päť 

konferencií a workshopov na tému: Sociálna reforma v marginalizovaných rómskych 

komunitách na Slovensku a dve konferencie s touto témou v zahraničí (Česká republika, 

Rumunsko). Aktuálne pripravuje medzinárodnú konferenciu v Nadlaku (Rumunsko – jún 

2015).  

 

5. Publikačná aktivita 

Kandidát v plnom rozsahu spĺňa a vo viacerých ukazovateľoch prekračuje požadované 



kritériá na publikačnú činnosť. Je autorom troch zahraničných monografií a piatich domácich 

monografii  i siedmich učebných textov - skrípt.  

Oblasť pôvodných vedeckých prác doma aj v zahraničí má zdokumentovanú nad požadovaný 

počet. Je autorom  44 pôvodných prác, vrátane posterov, publikovaných v zahraničí, 

publikoval 64 pôvodných príspevkov v domácich časopisoch a zborníkoch a osem 

prehľadových prác. Kandidát má 191 citačných ohlasov, z toho 74 je v zahraničných 

časopisoch. Práce a ich citácie dokazujú vedeckú a odbornú vyspelosť autora v oblasti 

sociálnej práce, a to aj s akcentom na problémy marginalizovaných komunít.  

 

6. Prínos pre vedu 

Menovaný prispel ako jeden z prvých vysokoškolských učiteľov na Slovensku 

s pregraduálnym vzdelaním v odbore Sociálna práca k orientácii na problematiku sociálnej 

inklúzie marginalizovaných komunít. 

Je šéfredaktorom a redaktorom viacerých významných zahraničných i domácich 

časopisov, napríklad indexovaný časopis Clinical Social Work (Viedeň), Teologia młodych 

(Poľsko), Sociálno-zdravotnícke spektrum (Bratislava) a iné. 

Podieľal sa na tvorbe zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na 

výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

V súčasnosti je poradcom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske 

komunity v oblasti sociálnej politiky a je zároveň predsedom občianskeho (stavovského) 

združenia Asociácia klinických sociálnych pracovníkov na Slovensku. 

 Kandidát je vyhranenou osobnosťou vo vednom odbore Sociálna práca, kde všetky 

aktivity dokumentujú jeho zameranie na sociálne problémy marginalizovaných komunít, je 

akceptovaný ako odborník doma i v zahraničí. 

Na základe pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti ako aj ďalších uvedených 

skutočností odporúčame menovanie doc. PhDr. Michala Oláha, PhD. za profesora v odbore 

Sociálna práca. 

 

E. Hodnotenie inauguračnej prednášky  

 Dňa 20. apríla 2014 predniesol  uchádzač doc. PhDr. Michal Oláh, PhD. inauguračnú 



prednášku za prítomnosti inauguračnej komisie, oponentov a členov Vedeckej rady VŠ ZaSP 

sv. Alžbety s názvom „Sociálna reforma marginalizovaných rómskych komunít na 

Slovensku“.  

             Autor poukázal na spoločný menovateľ najzávažnejších sociálnych problémov na 

Slovensku - chudobu, najviac signifikantný v marginalizovaných rómskych komunitách. 

Sociálnu reformu vníma v kontexte tzv. „desatora rómskej sociálnej reformy“ (P. Pollák, 

2013). Prezentoval merateľné zmeny dosiahnuté v aktuálnom volebnom období realizovaných 

prostredníctvom  projektov MRK II. a PRINED, na ktorých realizácii sa ako kľúčový expert, 

metodik a praktický poradca pri realizácii podieľal a podieľa. Ďalej poukázal na potrebu 

pokračovania reformy najmä v oblastiach:  

 povinného predprimárneho a učňovského vzdelávania,   

 školskej dochádzky do 18 rokov (ZŠ + SŠ),  

 pôsobenia povinných školských klubov pre sociálne znevýhodnené deti 

(poberateľov príspevkov na školské pomôcky a pod.),  

 tvorby komunitných centier priamo v osadách s 24 hod. prevádzkou,  

 zapojenia samotných Rómov do tohto procesu (sociálni asistenti prepájajúci školu 

s domácim prostredím). 

Prednáška dokázala nielen široký záber teoretických vedomostí autora, praktickú 

zručnosť, ale i pedagogické umenie hodné univerzitného profesora odboru Sociálna práca.  

Zameranie prednášky sa orientovalo aj na potreby skvalitňovania a modernizácie 

sociálnej práce, jej paradigiem, teoretickej základne a výkonu sociálnej práce v rámci 

princípov lege artis v konkrétnych politických, sociálnych, ekonomických a kultúrnych 

súvislostiach.  

 

F. Závery a odporúčania 

Inauguračná komisia vyhodnotila plnenie podmienok podľa § 76, ods. 5 a 7 

príslušného zákona o vysokých školách, plnenie kritérií na získanie titulu profesor a posúdila 

predložené podklady, oponentské posudky a odborne posúdila úroveň prednesenej 

inauguračnej prednášky.   

Závery a odporúčania sú ďalej formulované v intenciách ustanovení § 4 ods. 11 

Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2004 Z. z. o postupe získavania 



vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických tirulov docent a profesor 

v znení neskorších predpisov.   

Uchádzač doc. PhDr. Michal Oláh, PhD. svojou pedagogickou a vedeckovýskumnou 

prácou prispel k rozvoju odboru Sociálna  práca najmä v oblasti sociálo-právnej ochrany 

a sociálnej inklúzie marginalizovaných komunít. Menovaný v plnom rozsahu spĺňa kritériá 

požadované pre vymenúvacie konanie za profesora na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety.  

Po celkovom zhodnotení pedagogickej a vedeckej činnosti uchádzača Inauguračná 

komisia konštatuje, že uchádzač splnil podmienky príslušných právnych predpisov i Vysokej 

školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

profesor v odbore Sociálna práca. 

Inauguračná komisia predkladá predsedovi Vedeckej rady Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety návrh s odporúčaním schváliť návrh na 

vymenovanie  za profesora doc. PhDr. Michala Oláha, PhD.  v odbore 3. 1. 14 Sociálna 

práca.  

 

 

predseda:     prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc., v. r. 

 

členovia:        prof. PhDr. Pawel Czarnecki, PhD. v. r. 

                         

                        prof.  PhDr. Martina Mojtová, PhD. v. r. 

 

prof. MUDr. Miloš Veleminský, PhD. . v. r.  

 

 

 

V Bratislave, 20. apríla 2015 

 


