
 

VYSOKÁ  ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O.  

Bratislava 
 

15. Výpis uznesenia č. 6/74/2022 zo 74. zasadnutia Vedeckej rady VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave 

o vymenovaní doc. PhDr. Andrei Gállovej PhD., za profesora  

v odbore  habilitačného konania a inauguraného konania – sociálna práca 

 
Vedecká rada VŠ ZaSP sv. Alžbety sa konala 30. marca 2022 

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

Predseda inauguračnej komisie Dr.h.c. prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD. informoval o záveroch a výsledkoch komisie. 

       

       Predseda komisie:   

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. 

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

sociálna prácu) 

Členovia komisie:   

prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.  

(Trnavská univerzita Trnava, vo funkcii profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania sociálna 

práca) 

prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.  

(Prešovská univerzita Prešov vo funkcii profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania sociálna 

práca ) 

 prof. Dr. Tadeusz Bąk, PhD.  

(zahraničný odborník v odbore habilitačného konania a inauguračného konania sociálna práca, Vysoká škola technicko-

ekonomická Ks.B. Markiewicza v Jaroslawiu, Poľsko) 

Oponenti:          

prof. dr. Paweł Czarnecki, PhD.  

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

sociálna prácu) 

prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.  

(Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, vo funkcii profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania sociálna práca ) 

prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, PhD.   

(Masarykova univerzita v Brne, zahraničný odborník v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

sociálna práca) 

 

Téma inauguračnej prednášky:          Sociálny a duchovný rozmer života seniorov v zariadení pre seniorov 

Dátum zverejnenia prednášky:          15. marca 2022, denník SME a na webovom sídle vysokej školy 

Dátum a miesto konania prednášky: 30. marca 2022,  VŠZSP sv. Alžbety v Bratislave   

 

Vedecká rada sa oboznámila s predloženým návrhom inauguračnej komisie, ktorý vyplynul z odborného posúdenia 

úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti, posúdenia predložených materiálov, oponentských posudkov,  

verejnej prednášky.   

VR po prerokovaní uvedeného návrhu a po diskusii konštatuje, že uchádzačka splnila podmienky a kritéria vysokej školy 

na získanie titulu profesor a v priebehu celého inauguračného konania bol dodržaný postup ustanovený zákonom o VŠ a 

Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor. 

Scientometrické ukazovatele kandidátky tvoria prílohu rokovacieho materiálu a sú tiež súčasťou originálu zápisnice. 

Nasledovala neverejná časť rokovania – tajné hlasovanie. 

Výsledok tajného hlasovania vo Vedeckej rade VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave 

Celkový počet riadnych členov VR: 20 

Počet prítomných členov VR:               17 

Hlasovalo za:                              15  

Proti:       0  

Zdržali sa hlasovania:       0 

Nehlasovali:        2 

 

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

doc. PhDr. Andrei Gállovej PhD.  
za profesora v odbore  habilitačného konania a inauguraného konania – sociálna práca a konštatuje, že inauguračné 

konanie prebiehalo v súlade so zákom o VŠ a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov docent a profesor.                         

      

V Bratislave, 30. 03. 2022  

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

                                                                                        predseda VR VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave              


