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                                   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. Máriu Šupínovú, PhD.,  z Fakulty zdravotníctva Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania verejné 

zdravotníctvo:   

 

Predseda komisie:  

prof. PhDr. Róbert Babeľa,  PhD, MBA.   

(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. 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. 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. 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. MUDr. Milan Luliak, PhD.  

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

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo) 

prof. Daniel J. West, Ph.D., FACHE  
(pôsobí na  Katedre zdravia a ľudských zdrojov University of Scranton, USA,  vo funkcii profesora, v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo, zahraničný odborník, špecialista  na 

medzinárodnú zdravotnú starostlivosť) 

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) 

 doc. MUDr. Otto Lang, Ph.D.  
(pôsobí na 3. Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, Česko,  vo funkcii vo funkcii docenta, v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo, je uznávaný zahraničný odborník ) - 

náhradník 

                

 Téma inauguračnej prednášky: Ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandémiou COVID – 19 

 

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

dňa 17. júna 2021 schválili zloženie inauguračnej komisie a oponentov.  

 

 U z n e s e n i e   č.   11/70/2021      

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

oponentov a témy inauguračnej prednášky pre uchádzačku doc. PhDr. Máriu Šupínovú, PhD.,  z Fakulty 

zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici, v odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania verejné zdravotníctvo, bol schválený členmi vedeckej rady nasledovne: zo 16 členov VR 

oprávnených hlasovať, bolo prítomných 14 členov, za predložený návrh hlasovalo 14 členov, nikto nebol proti, 

nikto sa nezdržal hlasovania.  

 

 

V Bratislave, 17. 6. 2021 

 

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

                predseda VR VŠZaSP sv. Alžbety 


