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11. Výpis zo záznamu Vedeckej rady VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, č. 74,  

zo  dňa 30. 03. 2022 - o schválení členov HK a oponentov 
 

 

Podľa § 76 ods. 11 Zákona č. 131/2002 Z,. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 

246/2019 Z. z. o postupe získavania  vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov 

docent a profesor, predseda Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  

predložil návrh na vymenovanie habilitačnej komisie a oponentov v odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania ošetrovateľstvo uchádzačky  Mgr. Bc. Márie Jackulíkovej, PhD., pedagogicky 

pôsobiacej na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.  

Členovia Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety dňa 30. 03. 

2022 schválili zloženie inauguračnej komisie a oponentov:  

 
Zloženie komisie: 

Predseda komisie:  

Dr. h. c. prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD.,  
(zamestnanec Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, vo funkcii profesora,  

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ošetrovateľstvo) 

Členovia komisie:  

prof. MUDr. Tibor  Šagát, CSc. (profesor v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

ošetrovateľstvo, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava) 

doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.  

(docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ošetrovateľstvo, odborník v odbore 

ošetrovateľstvo, z Katolíckej univerzity v Ružomberku)  

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH - náhradník 

(docent v odbore habilitačného konania a inaug. konania ošetrovateľstvo, Trnavská  univerzita v Trnave) 

 

Oponenti:  

prof. PaedDr. Mgr. Eva Zacharová, Ph.D.  

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

habilitačného konania a inauguračného konania ošetrovateľstvo) 

prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. (profesor v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania ošetrovateľstvo, , Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín) 

doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD. 

(pôsobí na Fakulte zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, vo funkcii docent, 

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ošetrovateľstvo) 

 

Téma habilitačnej práce:  Humanitárne ošetrovateľstvo 

Téma habilitačnej prednášky:   Ošetrovanie rán v humanitárnom prostredí. 

 

U z n e s e n i e  13/74/2022 

                                                                    

Predložený návrh na vymenovanie habilitačnej komisie a oponentov v odbore ošetrovateľstvo, 

uchádzačky  Mgr. Bc. Márie Jackulíkovej, PhD., odbornej asistentky na Vysokej škole zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alžbety, 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. 03. 2022 

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

            predseda VR VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave                                                                                               


