Oponentský posudok inauguračného spisu
Doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD.
Odbor: Ošetrovateľstvo
Inauguračný spis pozostáva z viacerých častí, ktoré obsahujú všetky potrebné
náležitosti. Súčasťou spisu je životopis uchádzača, overené kópie diplomov, prehľad
pedagogickej činnosti s menným zoznamom doktorandov, zhrnutie vedeckovýskumnej, publikačnej a inej odbornej činnosti, vrátane pozvaných prednášok .
Záver inaugaračného spisu tvorí téma a sylaby inauguračnej prednášky.
Pedagogická činnosť
Doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD. pôsobí ako vysokoškolský pedagóg 18 rokov, od
roku 2001 doteraz. Od získania titulu docent vodbore ošetrovateľstvo vyučuje
študentov v odboroch ošetrovateľstvo, sociálna práca a verejné zdravotníctvo na
Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a študentov
odboru verejného zdravotníctva Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave.

Vedecko-výskumná činnosť
Uchádzač bol spoluriešiteľom 4 výskumných projektoch.
Svoje vedecké pôsobenie preukazuje i pri vedení doktorandských prác (3 úspešne
vyškolené doktorandky, jedna v odbore Ošetrovateľstvo a dve v odbore Verejné
zdravotníctvo.
Prednášková činnosť
Odbornú akceptáciu doc. MUDr. Ivana Bartošoviča dokumentuje aktívna účasť na
množstve odborných a vedeckých konferencii na Slovensku i v zahraničí (uchádzač
sa aktívne zúčastnil 88 konferencií z toho 22 v zahraničí, kde na 9 kongresoch mal
pozvané prednášky). Viedol 9 sekcií na medzinárodných konferenciách, bol členom
výboru 8 medzinárodných vedeckých podujatí.
Publikačná aktivita
Doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD. je autorom 1 monografie a spoluautorom 5
monografií v rozsahu 38 AH, okrem toho je autorom 2 vysokoškolských učebných

textov, spoluautorom 3 vysokoškolských učebníc a spoluautorom 2 vysokoškolských
skrípt. Je autorom 148 vedeckých odborných prác z toho je 30 výstupov kategórie A,
12 prác bolo uverejnených v časopisoch s IF > 0,35. Je autorom alebo spoluautorom
63 zahraničných publikácii.
Počet citácii je 266 z toho 34 v registrovaných databáz WOS, Scopus, Medline.
Prínos pre vedu
Uchádzač je členom Výboru a Kontrolnej komisie Slovenskej gerontologickej
spoločnosti, je členom habilitačných komisii.
Záver
Doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD. svojou pedagogickou a vedecko-výskumnou
činnosťou prispieva k rozvoju odboru Ošetrovateľstvo. V plnom rozsahu spĺňa,
v niektorých ukazovateľoch dokonca prekračuje, požadované kritéria Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o v Bratislave na inauguračné konanie.
Na základe uvedených skutočnosti odporúčam inauguračnej komisii i Vedeckej rade
VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave schváliť návrh na vymenovanie za profesora doc.
MUDr. Ivana Bartošoviča, PhD. v odbore 7.4.1 Ošetrovateľstvo.
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