
 

VYSOKÁ  ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O.  

Bratislava 
 

15. Výpis uznesenia č. 4/77/2022 zo 77. zasadnutia Vedeckej rady VŠZaSP sv. Alžbety 

v Bratislave o vymenovaní doc. PhDr. Malgorzata Dobrowolska, doktor, za profesora  

v odbore  habilitačného konania a inauguraného konania – sociálna práca 

 
Vedecká rada VŠ ZaSP sv. Alžbety sa konala 7. septembra 2022 

Návrh predložil:  Dr.h.c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 

       

      Predseda komisie:   

prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  

(VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave,  pôsobí vo funkcii profesora, v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania sociálna prácu) 

Členovia komisie:   

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. 

(pôsobí na funkčnom mieste profesor, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania sociálna 

práca Prešovská univerzita v Prešove) 

Dr.h.c. prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.  

(pôsobí vo funkcii profesor, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania dejiny filozofie 

Prešovská univerzita v Prešove) 

prof. Dr. Tadeusz Bąk, PhD.  

(zahraničný odborník, pôsobí vo funkcii profesora v odbore sociálna práca, Vysoká škola technicko-

ekonomická Ks.B. Markiewicza v Jaroslawiu, Poľsko) 

prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., MPH,   

(profesor v odbore sociálna práca, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)  

 
Oponenti:          

prof. dr. Paweł Czarnecki, PhD.  

(VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave,  pôsobí vo funkcii profesora, v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania sociálna prácu) 

prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.   

(Trnavská univerzita v Trnave, pôsobí vo funkcii profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania sociálna práca  

prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.   

(Masaryková univerzita v Brne, Česko, zahraničný odborník, pôsobí vo funkcii profesora, v odbore habilitačného 
konania a inauguračného konania sociálna práca) 

  

Téma inauguračnej prednášky „Človek a práca 4.0. - Sociálno-profesijná aktivácia sociálne vylúčených ľudí v 

kontexte sociálneho a technologického pokroku“:   

  

Dátum zverejnenia prednášky:          19. augusta  2022, denník SME 

Dátum a miesto konania prednášky:   7. septembra 2022,  VŠZSP sv. Alžbety v Bratislave   

Výsledok hlasovania vo Vedeckej rade VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave 
Celkový počet riadnych členov VR: 20 

Počet prítomných členov VR:               17 

Hlasovalo za:                              17  

Proti:       0  

Zdržali sa hlasovania:       0 

Nehlasovali:        0 

 

Vedecká rada VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave  s c h v a ľ u j e  návrh na vymenovanie  

 doc. PhDr. Malgorzata Dobrowolska, doktor, za profesora v odbore  habilitačného konania a 

inauguraného konania – sociálna práca a konštatuje, že inauguračné konanie prebiehalo v súlade so zákonom 

o VŠ a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č.246/ 2019 Z.z. o postupe  získavania vedecko-pedagogických titulov 

docent a profesor.                       

      
V Bratislave, 7. 9. 2022  

 

                        Dr.h.c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD.   

                                                                                        predseda VR VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave                                                                      


