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11. Výpis zo záznamu VR VŠZaSP sv. Alžbety o schválení členov HK a oponentov 
 

 

 

Predseda Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  predložil 

návrh na vymenovanie habilitačnej komisie a oponentov v odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania sociálna práca pre uchádzačku  PhDr. Moniku Novú, PhD. odbornú asistentku 

Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. 

Členovia Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety dňa 8. 9. 2021 

schválili zloženie inauguračnej komisie a oponentov:  

 
Zloženie komisie: 

 

Predseda komisie:       prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.  - profesor v odbore sociálna práca 

                                    (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, sv. Alžbety) 

 

Členovia komisie:       prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. - profesor v odbore sociálna práca 

          (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) 

           prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. FM profesor v odbore dejiny filozofie 

          (Prešovská univerzita v Prešove) 

           Dr.h.c. doc. JUDr.  Ing. Vlastimil Vicen, PhD. mim.prof. v odbore sociálna práca  

                      (VŠEMVS v Bratislave)  

                                               

Oponenti:                     prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. - FM profesor v odbore sociálna práca 

             (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, sv. Alžbety) 

                              doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. docent v odbore sociálna práca  

           (Katolícka univerzita v Ružomberku) 

 doc. PhDr. Milan Tomka, PhD. docent v odbore sociálna práca  

 (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra sociálnej práce)  

 

 

Názov habilitačnej prednášky: Pracovní migrace rodičů a zanechané děti v zemi původu 

Názov habilitačnej práce: Migrace a aspekty integrace 

 
 

U z n e s e n i e  č  13/71/2021                                                                                                                                                           

                                                                    

Predložený návrh na vymenovanie habilitačnej komisie a oponentov v odbore sociálna práca, 

uchádzačky  PhDr. Moniky Novej, PhD., odbornej asistentky VšZSP sv. Alžbety v Bratislave, bol 

schválený členmi vedeckej rady nasledovne: zo 17 členov VR oprávnených hlasovať bolo 16 členov, 

za predložený návrh hlasovalo 16 členov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania.   
 

 

 

 

V Bratislave, 8. 9. 2021 

 

 

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

            predseda VR VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave                                                                                               


