
 

VYSOKÁ  ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O. 

Bratislava 
 

 

                                   11. Schválenie inauguračnej komisie a oponentov  

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

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

prednášky pre uchádzača  doc. MUDr. Ferdinanda Sasváryho, PhD., z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety v Bratislave  v odbore habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo:   

 

Predseda komisie:  

prof. PhDr. Mgr. Róbert Babeľa,  PhD, MBA, MSc., (iHTA)   

(zamestnanec Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, vo funkcii profesora,  

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo) 

Členovia:                

prof. PharmDr. Ladislav Novotný, DrSc.  

(Kuvajtská univerzita, Kuvajt., profesor v odbore habilitačného konania a inauguračného konania verejné 

zdravotníctvo, zahraničný odborník ) 

prof. MUDr. Viera Rusnáková,  CSc., MBA  
(pôsobí na Trnavskej univerzite v T, vo funkcii profesora, v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania verejné zdravotníctvo) 

Dr. h. c. prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. 
(pôsobí na Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici, vo funkcii 

profesora, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo) 

  

Oponenti:               

prof. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD.  

(zamestnankyňa Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, vo funkcii profesora,  

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo) 

Dr.h.c. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. 

(pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vo funkcii profesora, v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo) 

prof. Dr. hab. Jan Antoni Rutowski, Doktor,  

(pôsobí na Univerzite v Rzeszowe, Poľsko, vo funkcii profesora, v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania verejné zdravotníctvo, zahraničný odborník ) 

prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD. – náhradník                        

(profesor v odbore habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo, SZU / Viedeň)  

                

 Téma inauguračnej prednášky: Význam včasnej prevencie venózneho tromboembolizmu u COVID-19 pacientov z pohľadu 

verejného zdravotníctva 

 

Členovia Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety dňa 30. marca 2022 schválili 

zloženie inauguračnej komisie a oponentov a prijali nasledovné uznesenie.  

 

 U z n e s e n i e č. 11/74/2022  

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

oponentov a témy inauguračnej prednášky pre uchádzača doc. MUDr. Ferdinanda Sasváryho, PhD.,  z Vysokej 

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

konania verejné zdravotníctvo, bol schválený členmi vedeckej rady nasledovne: z 20 členov VR oprávnených 

hlasovať, bolo prítomných 17 členov, za predložený návrh hlasovalo 17 členov, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal hlasovania.  

 

 

V Bratislave, 30. 3. 2022 

 

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

                predseda VR VŠZaSP sv. Alžbety 


