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                             11. Schválenie inauguračnej komisie a oponentov 

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

vymenovanie predsedu a členov inauguračnej komisie a oponentov, ako aj schválenie témy inauguračnej 

prednášky pre uchádzačku  doc. PhDr. Andreu Gállovú, PhD.,  z  Vysokej zdravotníctva a sociálnej práce 

sv. Alžbety, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania sociálna práca:   

 

     Predseda komisie:   

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc. 

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

a inauguračného konania sociálna prácu) 
 

Členovia komisie:   

prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.  

(pôsobí na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity Trnava vo funkcii profesora v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania sociálna práca) 

prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.  

(pôsobí na Prešovskej 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.  

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

prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.  

(pôsobí na Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, vo funkcii profesora v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania sociálna práca ) 

prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, PhD.   
(pôsobí na Masarykovej univerzite 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 nej 

prednášky:   

 

Členovia Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v dňoch 28. -  31. 01. 2022 

schválili zloženie inauguračnej komisie a oponentov a prijali nasledovné uznesenie:  

 

U z n e s e n i e   č.   13/73/2022      

Predložený návrh na vymenovanie predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej komisie, 

oponentov a témy inauguračnej prednášky pre uchádzačku doc. PhDr. Andreu Gállovú, PhD. 

docentku Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania sociálna práca, bol schválený členmi vedeckej rady nasledovne: z 20 

členov VR oprávnených hlasovať, bolo prítomných 18 členov, za predložený návrh hlasovalo 18 

členov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania. 

                               

 

V Bratislave, 31. januára 2022 

 

                Dr.h.c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., v.r.  
                predseda VR VŠZaSP sv. Alžbety 


