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Verejné zdravotníctvo 

 

Oponent: prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD, MHA 

 

 

Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD, mim. prof.  predložila materiál na vymenovacie konanie 

na profesora.   

 

Vzdelanie:  

 

Inaugurantka, doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD, mim. prof, ukončila v r. 1999 

vysokoškolské studium na LF UK v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo. V roku 2004 

získala na LF UK v Bratislave vedecko-akademickú hodnosť PhD. v odbore vnútorné 

lekárstvo a v r. 2010 úspešne obhájila habilitačnú prácu na SZU v Bratislave v odbore 

Verejné zdravotníctvo. Od. R. 2008 pôsobí jako mimoriadny profesor na VŠZaSP sv. Alžbety 

v Bratislave.  V r. 2002 získala atestáciu 1.st. a v r. 2005 2.st v odbore vnútorné lekárstvo, v r. 

2008 atestáciu z klinickej farmakológie. Je držitelkou certifikátu z abdominálnej 

ultrasonografie a z tranzientnej elastografie. Absolvovala zahraničné stáže v Hannoveri 

(2013) a v St. Peterburgu (2015). 

 

Pedagogická činnosť: 

 

Pedagogicky pôsobila v rokoch 2003 – 2010 na SZU v odbore verejné zdravotnictvo a 

v rámci pregraduálnej aj postgraduálnej výchovy poslucháčov FOZOŠ, FVZ, FZŠŠ SZU 

v Bratislave, vrátane študentov všeobecného lekárstva. Od r. 2010 doteraz prednáša na 

VŠZaSP sv. Alžbety v odbore ošetrovateľstvo predmety 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, moderné vyšetrovacie metódy v ošetrovateľstve, sociálna práca v 

zdravotníctve, psychológia zdravia, prvá pomoc. Inaugurantka vyškolila 1 doktoranda a 

v procese školenia sú 3 doktorandi. . Je členkou skúšobnej komisie pre štátne bakalárske 

skúšky odboru Ošetrovateľstvo, skúšobnej komisie pre štátne magisterské skúšky odboru 

Ošetrovateľstvo, skúšobnej komisie pre štátne magisterské skúšky odboru Sociálna práca, 

skúšobnej komisie pre štátne rigorózne skúšky odboru Sociálna práca a členkou skúšobnej 

komisie pre štátne magisterské skúšky odboru Sociálna práca na VŠZaSP sv. Alžbety 

v Bratislave. 



Publikačná činnost:   

 

Kandidátka je autorkou 341 vedeckých prác, z toho v 255 ako prvý autor a z toho jako 1. 

Autor v 55 zahraničných publikáciách. Spolu je autorkou 18 publikácií v zahraničných a 14 v 

domácich časopisoch registrovaných v databázích Web of Science alebo SCOPUS, je 

autorkou 5 vedeckých monografií  a 2 vysokoškolských učebníc. Celkový počet citácií je 172, 

z toho 37 v zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch a 27 v domácích 

publikáciách  registrovaných v citačných indexech. Bola recenzentkou 5 domácich publikácií. 

 

Vedecko-výskumná činnosť:  

Uchádzačka bola hlavným riešiteľom a zodpovedným riešiteľom 3 a spoluriešiteľom 2 

vedeckých projektov.  

 

Prednášková činnost: 

Inaugurantka aktívne prednášala na 146 konferenciách, z toho bolo 32 pozvaných a z toho 19 

konferencií v zahraničí. Je členkou vedeckého výboru celoslovenských konferencií 

s medzinárodnou účasťou aj zahraničnej konferencie (Ukrajina 2019) a odborným garantom 

konferencií s medzinárodnou účasťou od r. 2012  

 

Iná odborná činnosť 

 

Inaugurantka pôsobila na Ústave farmakologie a klinickej farmakologie SZU v Národnom 

referenčnom centre pre liečbu chronických hepatitid v Bratislave, ďalej v Bardejovských 

kúpeľoch, Na Klinike TBC a PCH FN a LFUK v Bratislave. Je  členkou  výboru Slovenskej 

hepatologickej společnosti, Prezidentkou Slovenskej spoločnosti praktickej obezitológie, 

výkonnou redaktorkou časopisu Lekársky Obzor, členkou redakčnej rady časopisu Trendy 

v hepatológii, členkou vedeckej rady časopisu Orthodoxi Evropi  a členkou vedeckej rady 

časopisu Ukrajina. Zdorovje naciji. 

 

Záver: 

 

  Z predloženého materiálu môžem konstatovat, že doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD, 

mim. prof.  je vyzretou osobnosťou na úrovni profesionálnej, pedagogickej a aj vedecko-

výskumnej a že spĺňa a v mnohých ukazovateľoch prekračuje všetky náročné kritéria na 

udelenie hodnosti profesora vo verejnom zdravotníctve.. 

Na základe preštudovaných materiálov vyjadrujem kladné stanovisko k splneniu 

stanovených kritérií a konštatujem, že kandidátka požadované kritéria na vymenovanie 

profesorov prijaté vedeckou radou VŠzaSP sv. Alžbety  spĺňa. Z vyššie uvedených dôvodov 

odporúčam pokračovať v inauguračním konaní uchádzača na udelenie pedagogickej 

hodnosti profesor vo vednom odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo.  

 

      prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD. 

                Oponent 

V Bratislave, 24. 02. 2020 



 


