
 

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

prednášky pre uchádzačku  doc. PhDr. Luciu Dimunovú, PhD.,  z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ošetrovateľstvo.   

 

Zloženie komisie: 

Predseda komisie:  

prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. (pôsobí vo funkcii profesor, v odbore HKaIK ošetrovateľstvo,  

zamestnanec VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave) 

 

Členovia komisie:  

 prof. Dr. Miriam Richter (pôsobí vo funkcii profesor, v odbore HKIK ošetrovateľstvo, 

Katedra ošetrovateľstva a manažmentu, Fakulta ekonomiky a sociálnych vecí, Hamburg, 

Nemecko, zahraničný odborník) 

 prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. (pôsobí vo funkcii profesor,  v odbore HKIK 

ošetrovateľstvo, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín) 

 prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD. (pôsobí vo funkcii profesor v odbore HKIK          

ošetrovateľstvo, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava) 

 

Oponenti: 

 prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD. (pôsobí vo funkcii profesor, v odbore HKIK ošetrovateľstvo, 

VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave) 

  prof. Joanna Rosinczuk, Ph.D., RN (pôsobí vo funkcii profesor v odbore HKIK ošetrovateľstvo, 

Fakulta zdravotníckych vied, Wroclavská lekárska univerzita v  Poľsku) 

 prof. MUDr. Tibor  Šagát, CSc. (pôsobí vo funkcii profesor v odbore HKIK ošetrovateľstvo,  

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave)   

 doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD. (pôsobí vo funkcii docent v odbore HKIK 

ošetrovateľstvo,  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave) - náhradník 

 prof. MUDr. Oto Masár, CSc. (profesor v odbore HKIK ošetrovateľstvo, Lekárska fakulta, 

Univerzita Komenského Bratislava) - náhradník    
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profesii 

 

Členovia Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety dňa 15. 12. 2020 

schválili zloženie inauguračnej komisie a oponentov:  

 

 U z n e s e n i e č. 5/69/2020      

Predložený návrh na vymenovanie schválenie predsedu inauguračnej komisie, členov inauguračnej 

komisie, oponentov a témy inauguračnej prednášky pre uchádzačku doc. PhDr. Luciu Dimunovú, PhD. 

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ošetrovateľstvo, bol schválený členmi 

vedeckej rady nasledovne: z 12 členov VR oprávnených hlasovať, bolo prítomných 10 členov, za 

predložený návrh hlasovalo 10 členov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania.  

 

V Bratislave, 15. 12. 2020 

  

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

            predseda VR VŠZaSP sv. Alžbety 


