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11. a) Výpis zo zápisnice  Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce 

sv. Alžbety v Bratislave,  zo dňa 7. 7. 2022 

zmena - doplnenie členov inauguračnej komisie  

 

  

Vedecká rada Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety na zasadnutí dňa 30. 3. 2022  

schválila inauguračnú komisiu vo vymenúvacom konaní za profesora pre uchádzačku  doc. Mgr. 

Małgorzatu Dobrowolsku, doktor,  z   Uniwersytet Śląski w Katowicach (Sliezska univerzita 

v Katoviciach) v odbore habilitačného konania a inauguračného konania sociálna práca:   

Z dôvodu, že sa dvaja členovia komisie ospravedlnili zo zdravotných, resp. pracovných dôvodov, 

predložila predsedníčka komisie prof. MUDr. Mgr. Eva Grey, PhD. návrh na nasledovné:  

• doplniť inauguračnú komisiu o  prof. MUDr. Ladislava Pyšného, CSc., MPH,  z Univerzity Jana 

Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Česká republika, profesor v odbore sociálna práca; 

 

• nahradiť v inauguračnej komisii prof. PhDr. Martinu Mojtovú, PhD. novým členom prof. PaedDr. 

Milanom Schavelom,  PhD., z Prešovskej univerzity v Prešove,  na funkčnom mieste profesora 

v odbore sociálna práca.  

Členovia Vedeckej rady schválili zmeny – doplnenie členov komisie. Oponenti zostávanú nezmenení 

Nové zloženie členov inauguračnej komisie:  

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)  

 

Výsledky hlasovania    

Celkový počet riadnych členov VR:  20 

Počet prítomných                                          16 

Hlasovalo za:                 16   

Proti:                   0 

Zdržali sa                                                        0     

 

U z n e s e n i e č. 22/76/2022 

Vedecká rada schvaľuje zmenu členov inauguračnej komisie pre uchádzačku doc. Mgr. Małgorzatu 

Dobrowolsku, doktor,  z   Uniwersytet Śląski w Katowicach (Sliezska univerzita v Katoviciach), v 

odbore habilitačného konania a inauguračného konania sociálna práca. Návrh bol schválený členmi 

vedeckej rady nasledovne: z 20 členov VR bolo 16 prítomných. Za predložený návrh bolo 16 členov, 

nikto nebol proti, nikto sa nezdržali hlasovania.   
  

V Bratislave, 7. 7. 2022   

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

                             predseda VR VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave                                                                                     


