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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 
 

 

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 verejné zdravotníctvo pre uchádzača  MUDr. Jána Mašána, PhD. odborného 

asistenta Univerzity sv. Cyrila a Metoda  v Trnave. 

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:  

prof. RNDr. Erich Kalavský, PhD.,  
(zamestnanec Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, vo funkcii profesora,  

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo) 

Členovia komisie:  

prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.  
(pôsobí na Fakulte zdravotníctva, Katolíckej univerzity v Ružomberku, vo funkcii profesora, v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo) 

prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. 
(pôsobí na Univerzite sv. Cyrila a Metoda  v Trnave, vo funkcii profesora, v odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania verejné zdravotníctvo) 

Oponenti:  

Prof. MUDr. Milan Luliak, PhD.  

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

habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo) 

prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.   

(Onkologický ústav sv. Alžbety, odborník v odbore habilitačného konania a inauguračného konania verejné 

zdravotníctvo) 

doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.  
(pôsobí na Trnavskej univerzite v Trnave, vo funkcii docent, v odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania verejné zdravotníctvo)  

doc. RNDr. Soňa Hlinková, PhD.,  
(pôsobí na Fakulte zdravotníctva, Katolíckej univerzity v Ružomberku, vo funkcii docent, v odbore  

habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo) 

 

Téma habilitačnej práce:  Prevencia a možnosti ovplyvnenia vertebrogénnych porúch používaním 

mobilných  elektronických zariadení. 

Téma habilitačnej prednášky:   Význam včasnej kúpeľnej liečby po operácii hernie intervertebrálneho disku. 

 

U z n e s e n i e  č  12/74/2022                                                                                                                                                           

                                                                    

Predložený návrh na vymenovanie habilitačnej komisie a oponentov v odbore verejné 

zdravotníctvo, uchádzača  MUDr. Jána Mašána, PhD. MPH, odborného asistenta Univerzity sv. 

Cyrila a Metoda  v Trnave, 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                                                                                               


