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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. RNDr. Gertrúdu Mikolášovú, PhD.,  z Vysokej 

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

konania verejné zdravotníctvo.   

 

Predseda komisie:   

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD. (pôsobí vo funkcii profesor, v odbore HKaIK verejné 

zdravotníctvo,  zamestnanec VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave)  

 

Členovia komisie:   

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. (pôsobí vo funkcii profesor, v odbore HKaIK verejné 

zdravotníctvo,  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) 

prof. Dr. hab. Jan Antoni Rutowski, Doktor, (pôsobí vo funkcii profesor, v odbore HKaIK verejné 

zdravotníctvo,  UR Rzeszów, Poľsko, zahraničný odborník)  

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD. (pôsobí vo funkcii profesor, v odbore HKaIK verejné zdravotníctvo,  

Katolícka univerzita v Ružomberku) 

 

Oponenti:               

prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD. (pôsobí vo funkcii profesor, v odbore HKIK verejné 

zdravotníctvo , VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave) 

prof. Daniel J. West, Ph.D., FACHE (pôsobí vo funkcii profesor, v odbore HKaIK verejné 

zdravotníctvo,  The University of Scranton, USA, zahraničný odborník) 

prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. (pôsobí vo funkcii profesor, v odbore HKaIK verejné 

zdravotníctvo,  Katolícka univerzita v Ružomberku)  

prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. (pôsobí vo funkcii profesor, v odbore HKaIK verejné 

zdravotníctvo,  SZU, Banská Bystrica)- náhradník 

 

 

Téma inauguračnej prednášky:  Tuberkulóza – aktuálny globálny problém verejného zdravotníctva 

 

Členovia Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

dňa 20. 10. 2020 schválili zloženie inauguračnej komisie a oponentov:  

 

 U z n e s e n i e       

Predložený návrh na vymenovanie schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej 

komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky pre uchádzačku doc. RNDr. Gertrúdu 

Mikolášovú, PhD v odbore habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo, 

bol schválený členmi vedeckej rady nasledovne: z 12 členov VR oprávnených hlasovať, 

prostredníctvom online hlasovania bolo 12 členov, za predložený návrh hlasovala 12 členov, nikto 

nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania.  

 

 

 

V Bratislave, 20. 10. 2020 

 

  

 

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

            predseda VR VŠZaSP sv. Alžbety 


