
V Bratislave, dňa 21.02.2020r.

Oponentský  posudok

k inauguračnému konaniu  doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
 

Odbor:  7.4.2. Verejné zdravotníctvo

Meno kandidáta:    doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.

Oponent:    prof. Dr. hab. Jan Antoni Rutowski, Doktor,  (UR Rzeszów, Poľsko).

Na základe rozhodnutia Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave dňa  3.2.2020r.  som bol menovany za oponenta  doc. MUDr.  Mária Belovičová,
PhD.

Kandidátka :   doc. MUDr.  Mária Belovičová, PhD.   predložila všetky materiály požadované
Vyhláškou  MŠ SR č.  6/2005  Z.  z.  v  znení  zmeny  č.  457/2012  Z.  z.  o  postupe  získavania
vedecko-pedagogických  titulov  alebo  umelecko-pedagogických  titulov  docent  a  profesor,  aj
materiály v súlade s kritériami VšZSP sv. Alžbety.

Na základe preštudovaných predložených materiálov vyjadrujem kladné stanovisko k splneniu
stanovených  kritérií  a  konštatujem,  že  kandidátka  doc.  MUDr.  Mária  Belovičová,  PhD.
požadované kritériá na inauguráciu na profesora v odbore verejné zdravotníctvo  (Odbor: 7.4.2)
spĺňa.

Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.  v rámci pedagogickej činnosti pôsobila :
1/. Od 1.8.1999 do 31.8.2003 – Klinika TBC a PCH FNsP Bratislava;
2/.  Od  1.10.2003  do  31.08.2010  –  Slovenská  zdravotnícka  univerzita  v  Bratislave  (SZU)  :
odborný asistent: pregraduálna a postgraduálna výchova poslucháčov FOZOŠ, FVZ,  FZŠŠ SZU
v  Bratislave  vrátane  študentov  všeobecného  lekárstva  (prednášky,  semináre,  školiace  akcie,
školiteľ, oponent bakalárskych  a diplomových prác, člen skúšobných komisií). 
3/. Od r. 2010 doteraz VŠZaSP sv. Alžbety, pracovisko Bardejov, Michalovce, Prešov, Rožňava,
Rimavská Sobota - výuka predmetov v odbore sociálna práca (sociálna práca v zdravotníctve,
psychológia  zdravia,  prvá  pomoc),  ošetrovateľstvo  (propedeutika  v  ošetrovateľstve,
ošetrovateľstvo v interných odboroch, anatómia a fyziológia, patologická anatómia a patologická
fyziológia,  vnútorné  lekárstvo,  farmakológia,  geriatria,  náuka  o  výžive,  náuka  o  výžive  a
dietológia,  klinika  chorôb  a  dietológia,  moderné  vyšetrovacie  metódy  v  ošetrovateľstve
(prednášky,  školiteľ,  oponent  bakalárskych a diplomových prác,  člen a  predseda skúšobných
komisií pre ošetrovateľstvo, člen skúšobnej komisie pre sociálnu prácu).   Diplomové práce na
VŠZaSP sv. Alžbety: 2011 - 2019 – celkovo: 54.



Doc.  MUDr.  Mária  Belovičová,  PhD. v roku 2010 habilitovala  na :  Slovenská zdravotnícka
univerzita Bratislava, 2010,   docent v odbore verejné zdravotníctvo.

Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.  má bohatú publikačnú činnosť. 
Je autorou v 3 monografiách (AAA) a 6 AAB monografiách.  Napísala 2 ACB učebnice, a 1
BCI skriptá.

Publikačná činnosť  doc.  Mária Belovičová, PhD spolu 340,  z toho:  18 ADM (Vedecké práce
v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS),  14
ADN (Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo
SCOPUS),   5 ADE (Vedecké práce  v zahraničných nekarentovaných  časopisoch),   36  ADF
(Vedecké práce  v domácich nekarentovaných časopisoch),  26 AFG (Abstrakty  príspevkov zo
zahraničných konferencií,  105 AFH (Abstrakty príspevkov z domácich konferencií).

Kvalitu jej  publikačnej aktivity dokladuje ich vysoká citovanosť.   Má 171  ohlasov (citácií):
z toho  [1]  Citácie v zahraničných  publikáciách registrovaných v citačných indexoch  (37),  [2]
Citácie  v domácích  publikáciách  registrovaných  v citačních  indexoch  (27)  registrovaných  v
databáze Web of Science alebo SCOPUS.

Kandidátka  doc.  MUDr.  Mária  Belovičová,  PhD. má aktívnou účasť na  146 konferenciách,
z toho:  32 pozvaných podujatí (19 konferencii v zahraničí, pozvané prednášky v zahraničí: 7x.),
člen vedeckého výboru celoslovenských konferencií  s  medzinárodnou účasťou aj  zahraničnej
konferencie (Ukrajina 2019),  odborný garant konferencií s medzinárodnou účasťou od r. 2012.  

Doc. MUDr.  Mária Belovičová, PhD. bola :   členom vedeckého výboru 40. do 46. Májových
hepatologických  dní  (2012-2017);    členom vedeckého  výboru   Dni  praktickej  obezitológie
2012-2018;    členom Vedeckého  výboru  konferencie:  Ekológia  a  bioetika  v teológii.  Prešov
2015;   členom vedeckého výboru a odborný garant „Podtatranskej konferencie ambulantných
lekárov a sestier Poprad 2016;   členom vedeckého výboru  VII. do X. medzinárodnej vedeckej
konferencie  „Quo  vadis  hospic  …“  -  Bardejov  2012-2016;   členom  vedeckého  výboru
medzinárodnej vedeckej konferencie:  Pohľad na človeka v učení sv. Jána San-Francisského a
Luki  (Lukáša)  Krymského,  Bardejovské  Kúpele  2016;    členom   vedeckého  výboru
medzinárodnej  vedeckej  konferencie:  Vybrané  aspekty  duchovného  života  z pohľadu  učenia
Pravoslávnej Církvi, Bardejovské Kúpele 2017;  členom vedeckého výboru vedeckej konferencie
Úlohy zdravotníctva a sociálnej práce v dnešnej spoločnosti.  Rimavská Sobota 29.09.2017, +
člen čestného predsedníctva + recenzent;    Predsedom sekcie: Metabolický syndŕom a choroby
pečene: režimové opatrenia a bariéry na 47. Májových hepatologických dní, Donovaly 2019;
Predsedom  sekcie  Varia  na  XXIV.  Červenkových  dňoch  preventívnej  medicíny,  2019  Tále;
spoluorganizátorom 2.  slovenského dňa  obezity  Bardejov 2017,    členom vedeckého výboru
konferencie  2019 Užhorod;   členom  vedeckého výboru konferencie  1. Kongresu Slovenskej
obezitologickej asociácie a 17. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou, Trnava
2019 a mnoho ďalších.

Doc.  MUDr.  Mária  Belovičová,  PhD.  bola  členom  alebo  predsedom  spoločnej  odborovej
komisie pre štátne bakalárské, magisterské, rigorózne skúšky odboru Ošetrovateľstvo  a Sociálna
práca  Michalovce  a  Prešov,  predseda  komisie  ŠVOČ,  členom  prijímacej  komisie  na  Ph.D.
v odbore ošetrovateľstvo. 



Vypracovala :  3  Recenzie  na monografie;  1 Recenzia na učebnicu;  2 Recenzie na skriptá;  9
Recenzie  zborníkov; 1  Oponentský posudok na habilitačnú prácu;  1  Oponentský posudok na
dizertační prácu.

Výchova  vedecko-pedagogických  pracovníkov.  Ukončení:  PhDr.  Valéria  Mašterová:
20.05.2019;   Školení:  Mgr. Ivana Balážová - po dizertačnej skúške - 8. 11. 2018, plánovaná
obhajoba 3/2020;  PhDr. Viera Ivanková – od r. 2019;  MUDr. Katarzyna Milewczyk – od r.
2019.

Bola riešiteľkou 5 výskumných projektov :   1/. Grantová úloha VEGA č. 1/9281/02 riešená na
Klinike  TBC  a  pľúcnych  chorôb  Fakultnej  nemocnice  Univerzity  Komenského.  Bratislava:
2002-2004, Vedeckovýskumné oddelenie Lekárskej fakulty UK, Knižnica Lekárskej fakulty UK
a Ministerstvo zdravotníctva SR ( Spoluriešiteľ projektu);   2/. Grant Ministerstva zdravotníctva:
Rizikové faktory progresie chronickej hepatitídy C 2008 – 2010 ( Spoluriešiteľ projektu);   3/.
Inštitucionálny projekt  VŠZaSP sv.  Alžbety a SSPO -1/2017 – 12/2017:  Komunitná sociálna
práca a komunitné ošetrovateľstvo (Zodpovedný riešiteľ projektu);   4/. Inštitucionálny projekt
VŠZaSP a SSPO 2019-2020: Skríning hepatitídy C v resocializačných zariadeniach východného
Slovenska  (Hlavný riešiteľ  projektu);    5/.  Inštitucionálny projekt  SSPO s mestom Bardejov
2019: Osveta seniorov ohľadne prevencie kardiovaskulárnych chorôb (Hlavný riešiteľ projektu).

Doc. Mária Belovičová, PhD.  je členou vedeckých rád, odborných spoločností, a v redakčných
radách.    Bola výkonným redaktorom časopisu Lekársky Obzor od 1/ 2005 do 8/2007 - Odborný
časopis Ministerstva zdravotníctva SR a SZU v Bratislave;   Členom redakčnej rady časopisu
Trendy  v  hepatológii  –  od  r.  2016;    Členom  vedeckej  rady  časopisu  Orthodoxi  Evropi
(Białystok, Poľsko - od r. 2019);   Členom vedeckej rady časopisu Ukrajina. Zdrovje naciji  - od
r.  2019;    Členom  výboru  Slovenskej  hepatologickej  společnosti  od  roku  2007  doteraz;
Prezidentom Slovenskej společnosti praktickej obezitológie od r. 2013 doteraz.

ZÁVER  A  ZHODNOTENIE  INAUGURAČNÉHO  SPISU

Na základe  predložených  dokumentov   doc.  MUDr.  Mária  Belovičová,  PhD.   spĺňa  všetky
kritériá potrebné na vymenovanie za profesora vo vednom odbore   7.4.2  verejné zdravotníctvo.

Odporúčam  inauguračnej  komisii  udeliť  doc.  MUDr.  Mária  Belovičová,  PhD.
pedagogickú hodnosť profesor vo vednom odbore   7.4.2. verejné zdravotníctvo.

prof. Dr. hab. Jan Antoni Rutowski, Doktor    v.r.

LF, Univerzita Rzeszowska (UR), v Rzeszowie, Poľsko


