SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA BRATISLAVA
člen IMAP, Svetovej organizácie medicínskych akadémií

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA
Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica

OPONENTSKÝ POSUDOK

k inauguračnému konaniu doc.MUDr. Márie Belovičovej, PhD., mim. prof.,
v odbore 7.4.2. Verejné zdravotníctvo

Posudok som vypracoval na základe menovania za oponenta po rozhodnutí Vedeckej
rady VŠZaSP sv. Alžbety po podrobnom a dôslednom preštudovaní inauguračných materiálov
doc.MUDr. Márie Belovičovej, PhD., mim. prof..
Pedagogická prax menovanej je rozsiahla, ako vysokoškolský učiteľ pôsobí od roku
2003, teda takmer 20 rokov nasledovne:
- 7 rokov SZU Bratislava (roky 2003-2010),
- 10 rokov (2010 – trvá) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety,
Bratislava).
Vedeckú hodnosť kandidát vied (PhD.) získala menovaná v odbore vnútorné lekárstvo v
roku 2004 na Lekárskej fakulte UK Bratislava, habilitovala v odbore verejné zdravotníctvo
v roku 2010 na Fakulte verejného zdravotníctva SZU v Bratislave, od roku 2018 je
mimoriadnym profesorom VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave.
Vedecká aktivita kandidáta na inauguráciu splňuje a v mnohých ukazovateľoch
prekračuje požadované pemzum. Kandidátka je autorom/spoluautorom 340 odborných
publikácií (14 monografií, 5 vysokoškolských učebníc) desiatok vedeckých prác, príspevkov,
abstraktov doma aj v zahraničí, z toho je 32 registrovaných v databáze Web of Science alebo
SCOPUS. Impozantná je aj štatistika ohlasov publikovaných prác všetkých kategórií – spolu
168.
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Vedecké aktivity ale aj odbornú akceptáciu menovanej dokumentuje aj bohatá účasť na
odborných konferenciách a iných vedeckých projektoch.

Kandidátka bola/je školiteľom

niekoľkých doktorandov, vypracovala desiatky oponentských posudkov bakalárskych,
diplomových a doktorandských prác. Bola hlavným riešiteľom resp. spoluriešiteľom 5
výskumných projektov.
Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD., mim. prof. je členom výboru Slovenskej
hepatologickej spoločnosti, od r. 2013 Prezidentkou Slovenskej spoločnosti praktickej
obezitológie, členom redakčnej rady časopisu Trendy v hepatológii, členom vedeckej rady
časopisu Orthodoxi Evropi a členom vedeckej rady časopisu Ukrajina - Zdorovje naciji.
Niekoľko rokov pôsobila ako výkonná redaktorka časopisu Lekársky Obzor.
Záverečné stanovisko
Prehľad odbornej kvalifikácie, pedagogickej, vedeckej a spoločenskej aktivity jednoznačne
dokladujú skutočnosť, že
Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD., mim. prof. je vyhranenou a významnou
vedeckou osobnosťou uznávanou autoritami doma aj v zahraničí. Pracovné nasadenie,
vedecké výsledky, vysoký etický a morálny profil menovanej sú zárukou úspešného
pôsobenia v odbore Verejné zdravotníctvo a preto jej inauguráciu na Profesora v tomto
odbore odporúčam.

17.2.2020

prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
Fakulta zdravotníctva SZU
Banská Bystrica
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