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Doc. Dr. hab. Jan Antoni Rutowski, PhD. predložil materiál na vymenovacie konanie na
profesora.
Vzdelanie:
Inaugurant po absolvovaní magisterského studia na Farmaceutickej fakulte Lekárskej akadémie
(Collegium Medicum) Jagiellonskej univerzity (UJ) v Krakove, Poľsko, v študijnom odbore
Farmácia v r. 1983 získal v r. 1991vedecko- akademickú hodnotsť PhD – vzdelanie 3. Stupňa
na tej istej akadémii a v r. 2014 úspešne obhájil habilitačnú prácu na VŠZaSP sv. Alžbety
v Bratislave v odbore Verejné zdravotníctvo a v r. 2015 bol vymenovaný za mimoriadneho
profesora na Lekárskej fakulte Univerzity Rzeszowskej v Rzeszowie, Poľsko v odbore:
Farmakológia, Toxikológia a Verejné zdravotnictvo.
Pedagogická činnosť:
Pedagogicky pôsobil od r. 2014 na Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny, v Poľsku a
na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde prednášal a viedol semináre z predmetov
Farmakológia, Toxikológia, Interakcie liekov s jedlom, Základy predpisovania liekov a
potravín pre odbory Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo, Urgentná zdravotná starostlivosť,
pôrodná asistencia LVM a tiež viedol a oponoval bakalárske aj magisterské práce, a tiež školil
doktorandov. Je členom komisie pre obhajobu dizertačných prác, pre udeľovanie titulov DrSc
na Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski (UR), Rzeszów, Poľsko. v odbore VZ a
členom štátnicovej komisie pre bakalárske a magisterské štúdium na KU v Ružomberku.
Publikačná činnost:
Publikoval 86 vedeckých prác, z toho 49 ako prvý autor. Publikoval 61 zahraničných prác,
z toho 38 aako prvý autor. 9 prác mal uverejnených v v zahraničných časopisoch s IF ≥ 0,50;
(v WOS, Scopus).

Do r. 2017 mal 251 ohlasov v SCOPUS v WOS.
Je autorom 1 monografie, 1 kapitoly vo vedeckej monografii vydanej v zahraničných
vydavateľstvách, 2 kapitol vo vysokoškolských učebnicích vydaných v zahraničných
vydavateľstvách a 3 kapitol vo vysokoškolských učebnicích vydaných v domácích
vydavateľstvách.

Vedecko-výskumná činnosť:
Uchádzač bol hlavným riešiteľom a spolurieštiteľom 8 medzinárodných projektov. Od roku
1999 doteraz je predsedom Bioetického výboru Regionálnej lekárskej komory v Tarnove
v Poľsku. V r. 2015 pôsobil ako hosťujúci výskumný pracovník na Stanford University (USA)
v oddelení Urgentnej medicíny.
Prednášková činnost:
Inaugurant aktívne prednášal na 76 konferencách, z toho 52 v zahraničí, viedol sekcie na
medzinárodných konferencích, je členom organizačního výboru medzinárodných vedeckých
podujatí. Z 31 pozvaných prednášok bolo 29 v zahraničí.

Záver:
Z predloženého materiálu môžem konstatovat, že doc. Dr. Hab. Ja Antoni Rutowski,
PhD. je vyzretou osobnosťou na úrovni profesionálnej, pedagogickej a aj vedecko-výskumnej
a že spĺňa a v mnohých ukazovateľoch prekračuje všetky náročné kritéria na udelenie hodnosti
profesora vo verejnom zdravotníctve..
Na základe preštudovaných materiálov vyjadrujem kladné stanovisko k splneniu
stanovených kritérií a konštatujem, že kandidát požadované kritéria na vymenovanie
profesorov prijaté vedeckou radou VŠzaSP sv. Alžbety spĺňa. Z vyššie uvedených dôvodov
odporúčam pokračovať v inauguračním konaní uchádzača na udelenie pedagogickej
hodnosti profesor vo vednom odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo.
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