
NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE 

na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore sociálna práca 

 

uchádzačka: Mgr. Alexandra Topoľská, PhD.  

Pracovisko:  Vysoká  škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 16. 12. 2019  na  VŠZaSP sv.Alžbety v Bratislave. 

 

 Habilitačná komisia bola schválená vedeckou radou VŠZaSP sv. Alžbety v zložení:  

 

Predseda komisie:  prof. PhDr Ing. Ladislav Bučko, PhD. (VŠZaSP sv. Alžbety)  

 

Členovia komisie:  prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. (PU Prešov)  

   prof. Dr. Tadeusz Bąk, doktor (VŠ technicko-ekonomická Ks. B. Markiewicza 

                                       v Jaroslawiu, PL) 

Oponenti:   prof. ThDr. Peter Vansač, PhD. (VŠZaSP sv. Alžbety)  

prof. dr. Paweł Czarnecki, PhD. (Collegium humanum manag.university, PL)  

doc. RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc. (LF UK v Bratislave) 

 

 STANOVISKO HABILITAČNEJ KOMISIE  

 

Mgr. Alexandra Topoľská, PhD. predložila potrebné doklady k habilitačnému konaniu, v súlade 

s ustanoveniami zákona Ministerstva školstva č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov, a v nadväznosti s Vyhláškou 6/2005 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických 

titulov docent a profesor, v znení neskorších predpisov. 

Komisia overila hodnovernosť predložených dokladov a zhodnotila posudky oponentov 

habilitačnej práce.  

 

Pedagogická činnosť:  

Celková dĺžka pedagogickej činnosti na vysokých školách uchádzačky je 10 rokov. Pedagogicky 

pôsobila od roku 2012 doteraz ako odborný asistent na VŠaZSP sv. Alžbety. Uchádzačka je 

školiteľkou aj oponentkou bakalárskych prác, vyučovala predmety Všeobecná psychológia pre 

Sociálnu prácu, Vývinová psychológia pre Sociálnu prácu, Psychológia osobnosti a sociálna 

psychológia pre Sociálnu prácu, Interkultúrne aspekty kvality života, Sociálna práca so 

žiadateľmi o azyl, Krízový manažment / Manažment katastrof,  Aplikovaná sociálna 

psychológia. 



Od roku 2009 – do roku 2012 pedagogicky prednášala na TU v Trnava, predmety: Komunitná 

psychológia, Psychológia umenia. 

 

Publikačná a citačná činnosť  

Uchádzačka publikovala spolu 37 vedeckých a odborných prác, z toho  jedna monografia, jedna 

VŠ učebnica  ,1 skriptá,  1 vedecká práca v domácich nekarentovaných časopisoch, , 2 práce  v 

zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS, 6 prác v 

domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science  alebo SCOPUS, 19 prác v 

domácich karentovaných časopisoch, 1 práca  v zahraničných recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách 3 abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií a 2 

dizertačné a habilitačné práce . Uchádzačka má spolu 66 citácií. 

 

Výskumná činnosť  

Uchádzačka je spoluriešiteľ 6 projektov   

 

Prednášková činnosť  

Aktívne sa zúčastnila na 33 vedeckých podujatiach. Z toho: na 30 vedeckých podujatiach v 

zahraničí, 10 zahraničných pozvaných prednášok 

 

HABILITAČNÁ PREDNÁŠKA: 

Téma habilitačnej prednášky: „Psychosociálne aspekty práce s migrantmi: Humanitárna 

intervencia a  dôsledky ozbrojeného konfliktu v Jemene“ 

 

Dátum zverejnenia prednášky:  30. 11. 2019 v denníku Korzár a webovom sídle Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  

Dátum a miesto jej konania:   16. 12. 2019, o 16.00 hod., VŠZSP sv. Alžbety, v Bratislave, Ul. Pod 

brehmi 4/A, Bratislava – Polianky. 

   

Hodnotenie habilitačnej prednášky  

Uchádzačka predniesla habilitačnú prednášku s názvom: „Psychosociálne aspekty práce s 

migrantmi: Humanitárna intervencia a  dôsledky ozbrojeného konfliktu v Jemene“  Priblížila 

situáciu vojenského konfliktu v Jemene, najväčšej humanitárnej krízy vo svete. Pomoc potrebuje 

80% populácie. V krajine je zbombardovaná infraštruktúra a nedostatok pitnej vody, krajinou 

zmieta najväčšia epidémia cholery v súčasnosti na svete. Uchádzačka rozbehla 2 projekty 

v spolupráci s VŠ sv. Alžbety: 



1. V rokoch 2013 – 2015: projekt ,,mobilná škola“ pre chudobné deti v hlavnom meste 

Sanaa. Myšlienka mobilnej školy bola odovzdaná miestnej komunite. 

2. Od roku 2015 doteraz:  projekt potravinových balíčkov pre najchudobnejších na vidieku 

aj v hlavnom meste Sanaa.  

 

Prednáška bola prehľadná, odborne fundovaná a priniesla ucelený pohľad na rozoberanú 

problematiku. Prednesením prednášky habilitantka  preukázala svoje pedagogické kvality. 

Členovia komisie ju hodnotili jednohlasne kladne. Po prednesení prednášky autorka odpovedala 

na otázky prítomných.  

 

HABILITAČNÁ PRÁCA: 

Názov habilitačnej práce „Vybrané  problémy komplexnej psychosociálnej a zdravotnej 

starostlivosti o migrantov, azylantov  a cestovateľov“.  

Dátum zverejnenia obhajoby práce:  30. 11. 2019 v denníku Korzár a webovom sídle Vysokej 

školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  

Dátum a miesto obhajoby habilitačnej práce:  16. 12. 2019, o 16.00 hod., VŠZSP sv. Alžbety, v 

Bratislave, Ul. Pod brehmi 4/A, Bratislava – Polianky.   

 

Hodnotenie obhajoby habilitačnej práce 

Uchádzačka predstavila svoju habilitačnú prácu s názvom „Vybrané  problémy komplexnej 

psychosociálnej a zdravotnej starostlivosti o migrantov, azylantov  a cestovateľov“.   

Práca má 112 strán. Ide o súbor 24 vedeckých článkov publikovaných v relevantných 

časopisoch. 1. časť práce sa zaoberá psychosociálnymi a zdravotnými rizikami vo vojnou 

a hladomorom postihnutých krajinách blízkeho východu. 2. časť práce predkladá návrhy psycho-

sociálnej a verejno-zdravoníckej intervencie počas živelných a priemyselných katastrof.  

3.časť rozoberá problematiku dobrovoľného cestovania a prípravy psycho-sociálnej 

a zdravotníckej podpory. 

Habilitantka po prečítaní posudkov oponentov v diskusii pri obhajobe habilitačnej práce 

odpovedala na otázky oponentov a členov komisie. Po zhodnotení  oponentských posudkov, 

ktoré boli pozitívne  a po zodpovedaní otázok členov komisie, habilitačná komisia pristúpila k 

tajnému hlasovaniu.  

Komisia po tajnom hlasovaní konštatuje, že kandidátka splnila  požiadavky VŠ ZaSP sv. Alžbety 

na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore Sociálna práca.  

Výsledok tajného hlasovania:  



Počet hlasujúcich členov – habilitačná komisia pozostávala z 3 členov, ktorí boli všetci prítomní 

a všetci súhlasili s habilitačným pokračovaním dňa 17.12.2019 na zasadnutí vedeckej rady.  

Komisia konštatuje, že Mgr. Alexandra Topoľská, PhD. na základe predložených 

materiálov spĺňa stanovené kritériá pre udelenie vedecko- pedagogického titulu docent. Preto 

komisia odporúča Vedeckej rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

udeliť kandidátke Mgr. Alexandre Topoľskej, PhD. vedecko-pedagogickú hodnosť docent  v 

odbore sociálna práca.  

 

 

V Bratislave, 16. 12. 2019 

 

Predseda komisie:  prof. PhDr Ing. Ladislav Bučko, PhD.   prítomný 

 

Členovia komisie: prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD   prítomný 

 

prof. Tadeusz Bąk, doktor    prítomný 

 

 

  

Prílohy: 

Prezenčná listina zo zasadnutia habilitačnej komisie, hlasovacie lístky 

Prezenčná listina z verejnej obhajoby habilitačnej práce 

Prezenčná listina z verejnej habilitačnej prednášky 


