NÁVRH INAUGURAČNEJ KOMISIE
na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti profesor
v odbore sociálna práca
uchádzača doc. PaedDr. PhDr. ThDr. Pavla Tománka, PhD.
z dňa 10.mája 2018
Inauguračná komisia bola schválená vedeckou radou VŠZaSP sv. Alžbety v zložení:

Predseda komisie:

prof. MUDr. Eva Grey, PhD. (VŠZaSP Bratislava)

Členovia komisie:

prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. (UKF Nitra)
prof. Dr. Tadeusz Bak, PhD. (VŠ TE K.B. Markiewicza v Jaroslawiu,
Poľsko)
prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. (PU Prešov)

Oponenti:

prof. PhDr. Mária Bielová, PhD. (VŠZaSP Bratislava)
prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc. (UJEP Ústí nad Labem)
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. (KU Ružomberok)
prof. PhDr. Ján Gabura, CSc. (UKF Nitra)

Zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 10.mája 2018 o 9:30 hod. na rektoráte VŠZaSP sv.
Alžbety, Námestie 1. mája č. 1, v Bratislave.
Doc. PaedDr. PhDr. ThDr. Pavol Tománek, PhD. predložil inauguračný materiál, ktorý
obsahuje všetky predpísané zložky, vrátane príloh.
Oponenti predložili oponentské posudky a komisia zhodnotila inauguračné materiály.
Vzdelanie a profesionálny rast.
Uchádzač vyštudoval magisterský stupeň VŠ štúdia v odbore SJL – kat. NBV na PdF
Trnavskej univerzity v Trnave.
Titul PhD. získal v odbore pedagogika na FF UK v Bratislave.
Titul PhDr. v odbore sociálna práca získal na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave.
Vedecko-pedagogický titul docent získal v r. 2014 v odbore sociálna práca, na VŠZaSP sv.
Alžbety v Bratislave.

Paralelne študoval v ďalších odboroch, ich úspešným absolvovaním získal vyššie uvedené
tituly. Získané poznatky z iných oblastí interdisciplinárne prepája s odborom sociálna práca.
Pedagogická činnosť
Uchádzač od roku 2009 doposiaľ pedagogicky pôsobí na Vysokej škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Vyučuje predmety: Základy pedagogiky, Sociálna
pedagogika, Andragogika, Metódy sociálnej práce s komunitou, Seminár bakalárskej práce,
Sociálna práca s rodinou)
V rokoch 1.9.2009 - 31.8.2014 pracoval ako odborný asistent v odbore sociálna práca.
Od 1.9.2014 – doposiaľ pôsobí vo funkcii docenta.
V rokoch 2009-2014 boli jeho pôsobiskami aj: Pedagogická fakulta Univerzity
Komenského, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Bratislave, Teologická fakulta
Trnavskej univerzity v Bratislave (vyučovanie predmetov: Pedagogika, Prevencia drogových
závislostí, Pedagogická komunikácia, Pedagogika rodiny, Rodinná výchova)
V rokoch 2005 – 2008 pôsobil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave.
Kritérium: 3 roky od získania vedecko-pedagogického titulu docent v odbore sociálna
práce je splnené.
Kritérium 10 rokov pedagogickej praxe na VŠ je splnené.
Vedecká škola
Uchádzač viedol 113 záverečných prác, z toho 49 bakalárskych a 59 magisterských.
Je školiteľom jedného doktoranda, ktorý úspešne ukončil štúdium a troch, ktorí sú v procese.
Kritérium je splnené.
Prednášková a publikačná činnosť.
Uchádzač sa aktívne zúčastnil na početných domácich i zahraničných konferenciách
a seminároch s problematikou sociálnej práce, dokladuje 232 publikačných výstupov. Z toho
28 výstupov tvoria monografie, 62 publikácií je zahraničných. Spĺňa a výrazne prekračuje
požadované kritériá.
Predložil 229 citačných ohlasov (požaduje sa minimálne 40), z toho 12 je
registrovaných v indexoch WOS, SCOPUS a 82 je zahraničných mimo uvedených databáz.
V oblasti citácií tiež vysoko prekračuje stanovené podmienky.
Okrem sociálnej práce publikuje v oblasti pedagogiky a teológie.

Uchádzač absolvoval 2 zahraničné prednáškové pobyty.
Vedecko-výskumné projekty a granty
Uchádzač dokladuje 5 riešených vedecko-výskumných projektov, 2 VEGA, 2 KEGA, a 1
medzinárodný, v ktorom je hlavným zahraničným riešiteľom. V tejto oblasti spĺňa stanovené
kritériá pre inauguračné konanie.
Iné profesionálne aktivity.
Uchádzač sa sústavne venuje rozvoju odboru sociálna práca v interdisciplinárnej spolupráci so
sociálnou pedagogikou. Je členom Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci,
Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV, členom a lektorom Akadémie vzdelávania a
výskumu v sociálnych službách.
Členstvo v redakčných radách časopisov:
Sociálně-zdravotnícky horizont Social Health Horizont
Przeglad Nauk Stosowanych, Gliwicka Wysza Szkola, Przedsiebiorczosci,
Acta Missiologica. Bratislava
Bonitas. Bratislava
Pedagogika.sk . Trnava
Zeszyty Nauk Pedagogicznych, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, Poľsko
Journal Of Human Dignity And Wellbeing, Faculty of Humanities of the University of
Bielsko Biala, Poľsko
V r. 2013 získal ocenenie Najlepší učiteľ –Uni value. Je uvedený v publikácii
Najvýznamnejšia osobnosť Trnavského kraja: Autorské profily III. za rok 2013.
Ako pedagóg je pozitívne hodnotený aj študentmi na stránke www.pindex.sk a
www.univalue.sk. Je obľúbeným hosťom populárno-vzdelávacích televíznych a rozhlasových
programov.
Inauguračná prednáška
Uchádzač predniesol verejnú inauguračnú prednášku s názvom: Súčasné turbulencie
v manželstve a rodine – výzvy a perspektívy.

Po prednáške sa rozprúdila diskusia

a uchádzač odpovedal na otázky komisie.
Prečítali sa posudky oponentov, všetky 4 posudky boli kladné. Komisia odporúčala
uchádzačovi viac sa realizovať v školení doktorandov.

Po zhodnotení oponentských posudkov, zodpovedaní otázok členov komisie, inauguračná
komisia pristúpila k tajnému hlasovaniu.
Komisia po tajnom hlasovaní konštatuje, že kandidát splnil požiadavky VŠ ZaSP sv. Alžbety
na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti profesor v odbore Sociálna práca.
Výsledok tajného hlasovania: Počet pozvaných členov komisie 4. Zo štyroch prítomných
členov komisie hlasovali za predložený návrh 4, proti bolo 0, zdržalo sa 0.

Záver:
Doc. PaedDr. PhDr. ThDr. Pavol Tománek, PhD. je aktívnou osobnosťou v oblasti
sociálnej práce. Na základe predložených materiálov spĺňa stanovené kritériá, a najmä
v oblasti publikačnej a v citačných ohlasoch ich aj vysoko prekračuje.
Preto komisia odporúča váženej Vedeckej rade, aby schválila návrh na vymenovanie
doc. PaedDr. PhDr. ThDr. Pavla Tománka, PhD. za profesora v odbore sociálna práca.

V Bratislave, 10. mája 2018

Predseda komisie:

prof. MUDr. Eva Grey, PhD. (VŠZaSP Bratislava), v.r.

Členovia komisie:

prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD. (UKF Nitra), v.r.
prof. Dr. Tadeusz Bak, PhD. (VŠ TE K.B. Markiewicza v Jaroslawiu,
Poľsko), v.r.
prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. (PU Prešov), v.r.

