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11. Schválenie inauguračnej komisie 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 predsedu a členov inauguračnej komisie a oponentov, ako aj 

schválenie témy inauguračnej prednášky pre uchádzačku  doc. PhDr. Mgr. Helenu Kadučákovú, 

PhD., z Fakulty zdravotníctva, Katolíckej univerzity v Ružomberku, v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania ošetrovateľstvo:   

 
     Predseda komisie:   

 prof. MUDr. Vlastimil Kozoň, PhD.  
(profesor v odbore ošetrovateľstvo, VŠZaSP sv. Alžbety) 

Členovia komisie:   

doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA  

(zahraničný odborník v odbore ošetrovateľstvo,  Lékařská fakulta, Masarykova 

univerzita v Brne, ČR) 

         prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. 
(profesor v odbore ošetrovateľstvo, Katolícka univerzita v Ružomberku) 

prof. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.  

(profesor v odbore ošetrovateľstvo, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) 

Oponenti:          

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

(profesor v odbore ošetrovateľstvo,  VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave) 

         doc. PhDr. Lada Cetlová, Ph.D. 

(zahraničný odborník v odbore ošetrovateľstvo, Vysoká škola polytechnická, Jihlava ČR ) 
prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD.  

(profesor v odbore ošetrovateľstvo, Trenčianska univerzita   A. Dubčeka, Trenčín) 

 

Téma inauguračnej prednášky:  Vzdelávanie v paliatívnom ošetrovateľstve na Slovensku a v zahraničí 

 

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

dňa 30. 03. 2022 schválili zloženie inauguračnej komisie a oponentov.  

 

U z n e s e n i e   č.   9/74/2022      

Predložený návrh na vymenovanie predsedu a členov inauguračnej komisie, oponentov a 

témy inauguračnej prednášky pre uchádzačku doc. PhDr. Helenu Kadučákovú, PhD., 
z Katolíckej univerzity v Ružomberku, v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania ošetrovateľstvo, bol schválený členmi vedeckej rady nasledovne: z 20 členov VR 

oprávnených hlasovať, bolo prítomných 17, za predložený návrh hlasovalo 17, nikto nebol 

proti, nezdržal sa hlasovania 0. 
                                                    

                               

V Bratislave, 30. 03. 2022                         
                                                                       Dr.h.c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH  

                  predseda VR VŠZaSP sv. Alžbety 


