NÁVRH INAUGURAČNEJ KOMISIE NA VYMENOVANIE
doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
za profesora v odbore 7.4.2 Verejné zdravotníctvo
A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O UCHÁDZAČOVI:
Meno a priezvisko, tituly:
Rok a miesto narodenia:

doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
1975, Bratislava

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast:
 2018 Mimoriadny profesor (mim. prof.) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety, n. o. v Bratislave
 2010 Docent v odbore verejné zdravotníctvo Slovenská zdravotnícka univerzita
Bratislava 2004 „PhD“ v odbore vnútorné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity
Komenského BA
 1999 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava
Ďalšie vzdelávanie
 2002 - atestácia z vnútorného lekárstva 1. stupňa
 2005 - atestácia z vnútorného lekárstva 2. stupňa
 2006 - certifikát z abdominálnej ultrasonografie
 2008 - atestácia z klinickej farmakológie
 2010 - certifikát z tranzientnej elastografie
 Zahraničné stáže: 2013 – Hannover, 2015 – Sankt Petersburg
Priebeh pedagogickej činnosti:
(pracovisko/predmety)
 2003 – 2010: SZU BA: výuka predmetov v odbore verejné zdravotníctvo;
pregraduálna a postgraduálnavýchova poslucháčov FVZ, FOZOŠ, FZŠŠ SZU v
Bratislave vrátane študentov všeobecného lekárstva
 2010 doteraz: VŠZaSPsv. Alžbety. Výuka predmetov.
o Konkrétne predmety : anatómia a fyziológia, patologická anatómia a
patologická fyziológia, vnútorné lekárstvo, farmakológia, geriatria, náuka o
výžive, náuka o výžive a dietológia, klinika chorôb a dietológia, propedeutika
v ošetrovateľstve, ošetrovateľstvo v interných odboroch, moderné vyšetrovacie
metódy v ošetrovateľstve, sociálna práca v zdravotníctve, psychológia zdravia,
prvá pomoc

B. INAUGURAČNÁ PREDNÁŠKA:
Téma inauguračnej prednášky:
Epidémia obezity v 21. storočí - zdravotnícke, ošetrovateľské a sociálne východiská.
Dátum zverejnenia prednášky: 10.2.2020, denník Korzár
Dátum a miesto jej konania: 25.2.2020, VŠZSP sv. Alžbety, Nám. 1.mája č. 1 v Bratislave

C. ZLOŽENIE INAUGURAČNEJ KOMISIE A OPONENTI:
Predseda komisie:
prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc. (VŠZaSP sv. Alžbety)
Členovia komisie:
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. (Slovenská zdravot. univerzita, Banská Bystrica)
prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku)
prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD. (ÚVZ SR, Bratislava)
Oponenti:
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD. (VŠZaSP sv. Alžbety)
prof. Dr. hab. Jan Antoni Rutowski, Doktor, (UR Rzeszów, Poľsko)

D. STANOVISKO INAUGURAČNEJ KOMISIE
Inauguračná komisia na svojom zasadnutí dňa 25. februára 2020 preskúmala inauguračný spis
doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. a posúdila úroveň a kvalitu prednesenej inauguračnej
prednášky.
Pedagogická činnosť
Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. v rámci pedagogickej činnosti pôsobila od 1.10.2003
do 31.08.2010 – Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (SZU) : odborný asistent:
pregraduálna a postgraduálna výchova poslucháčov FVZ, FOZOŠ, FZŠŠ SZU v Bratislave
vrátane študentov všeobecného lekárstva (prednášky, semináre, školiace akcie, školiteľ,
oponent bakalárskych a diplomových prác, člen skúšobných komisií). Od r. 2010 doteraz
VŠZaSP sv. Alžbety, pracovisko Bardejov, Michalovce, Prešov, Rožňava, Rimavská Sobota výuka predmetov v odbore verejné zdravotníctvo (anatómia a fyziológia, patologická
anatómia a patologická fyziológia, vnútorné lekárstvo, farmakológia, geriatria, náuka o
výžive, náuka o výžive a dietológia, klinika chorôb a dietológia), ošetrovateľstvo
(propedeutika v ošetrovateľstve, ošetrovateľstvo v interných odboroch, moderné vyšetrovacie
metódy v ošetrovateľstve), sociálna práca (sociálna práca v zdravotníctve, psychológia
zdravia,prvá pomoc) prednášky, školiteľ, oponent bakalárskych a diplomových prác, člen a
predseda skúšobných komisií pre verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, člen skúšobnej
komisie pre sociálnu prácu. Diplomové práce na VŠZaSP sv. Alžbety: 2011-2019, celkovo:
54.
Vedecká škola
Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. v roku 2010 habilitovala na : Slovenská zdravotnícka
univerzita Bratislava, 2010, docent v odbore verejné zdravotníctvo. 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 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. 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.
Vedecký výskum/Publikačná činnosť
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.
Komisia sa obozbámila a berie na vedomie 4kladné oponentské posudky, ktoré odporúčajú
udeliť menovanej vedecko-pedagogický titul profesor.

E. Hodnotenie inauguračnej prednášky
doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. dňa 25.2.2020 na Vedeckej rade VŠZaSP sv. Alžbety
predniesla inauguračnú prednášku s názvom: Epidémia obezity v 21. storočí - zdravotnícke,
ošetrovateľské a sociálne východiská. Prednáška sa uskutočnila v súlade s §4 ods.9
Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z., v znení neskorších zmien, o postupe získavania
vedeckopedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.
Cieľom prednášky bolo poukázať aj na verejno-zdravotnícke aspekty obezity.

F. Záver
Komisia obnovila inauguračné konanie 21.5.2020 za pomoci využitia online prostredia
a korešpondenčného hlasovania u doc. MUDr. Márie Belovičovej, PhD., ktoré bolo prerušené
25.2.2020. Konanie bolo obnovené potom, čo uchádzačka doložila potvrdenie o pedagogickej
činnosti v odbore verejné zdravotníctvo. Posudzovanie doložených materiálov uskutočnili
všetci členovia komisie individuálne a následne poslali svoje záverečné hodnotenie, ktoré je
priložené k tomuto návrhu. Na základe uvedených skutočností komisia odporúča Vedeckej
rade VŠZSP sv. Alžbety udeliť doc. MUDr. Márii Belovičovej, PhD. titul profesor v odbore
Verejné zdravotníctvo.
V Bratislave, dňa 26.mája 2020
Predseda komisie:
prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc. (VŠZaSP sv. Alžbety)
Členovia komisie:
prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku)
prof. Daniel J. West, Ph.D., FACHE (The University of Scranton, USA)
prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD. (ÚVZ SR, Bratislava)

