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Ivan Bartošovič, doc. MUDr., PhD.
1957, Bratislava
 2010 docent v odbore Verejné zdravotníctvo, Slovenská
zdravotnícka univerzita, Fakulta verejného zdravotníctva,
Bratislava
 2007 docent v odbore Ošetrovateľstvo, Trnavská univerzita,
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnava
 2001 PhD. v odbore Verejné zdravotníctvo, Trnavská
univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnava
 1976-1982 – vysokoškolské štúdium, všeobecné
lekárstvo, Lekárska fakulta Univerzity Komenského,
Bratislava
Ďalšie vzdelávanie
 1986 špecializačná atestácia I. stupňa v odbore
všeobecné lekárstvo, Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov
a farmaceutov, Bratislava
 1989 nadstavbová špecializačná atestácia v odbore
geriatria, Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a
farmaceutov, Bratislava
 1986 špecializačná atestácia II. stupňa v odbore
všeobecné lekárstvo, Inštitút pre ďalšie vzdelávanie
pracovníkov v zdravotníctve, Bratislava
Priebeh zamestnaní
 1982 – 1983 – OÚNZ Liptovský Mikuláš – lekár
 1983 – 1996 – OÚNZ Senica, NsP Skalica – praktický lekár
 1987 – trvá – NsP Skalica – geriater
 1996 – trvá – OZS Skalica – všeobecný lekár pre dospelých
Priebeh pedagogickej činnosti
 2001 – 2006 – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce,
(pracovisko/predmety)
Trnavská univerzita, Trnava – ošetrovateľstvo, verejné
zdravotníctvo
 2004 – trvá – Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská
zdravotnícka univerzita, Bratislava – asistent, docent – verejné
zdravotníctvo, komunitná medicína
 2005 – trvá – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety, Bratislava – asistent, docent – ošetrovateľstvo,
sociálna práca, verejné zdravotníctvo
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1. PhDr. Jana Hlinovská (VŠZaSP sv. Alžbety), odbor
ošetrovateľstvo, ukončenie 2011. Téma: „Míra fyzické
a psychické zátěže všeobecných sester na vybraných
ošetřovacích jednotkách“.
2. MUDr. Iveta Feketová, PhD. (VŠZaSP sv. Alžbety), odbor
verejné zdravotníctvo, ukončenie 2011. Téma: „Optimalizácia
výživy školskej mládeže v regióne Pezinok“.
3. MUDr. Jana Sokolová, PhD (VŠZaSP sv. Alžbety), odbor
verejné zdravotníctvo, ukončenie 2011. Téma: „Výskyt
kardiovaskulárnych chorôb na Slovensku a dopad na verejné
zdravotníctvo“.
Téma inauguračnej prednášky
Súčasný stav poskytovanie zdravotnej starostlivosti seniorom
v zariadeniach sociálnych služieb
Meno a priezvisko, tituly
Rok narodenia a miesto narodenia
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický
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