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Kvalifika čné predpoklady 
Uchádzač pracuje v študijnom odbore 38 rokov, postupne na internom oddelení, internej klinike 
a gastroenterologickej klinike. Vo funkcii zástupcu prednostu pre liečebno-preventívnu starostlivosť 
III. internej kliniky LF UK vo FNsP akad. L. Dérera pôsobil v období 1990-2009 a ako prednosta 
Kliniky gastroenterológie SZU a UNB od roku 2009 doteraz.  
Docentom v odbore vnútorné choroby sa stal v roku 2001,  má vedeckú hodnosť CSc. a 
atestácie z vnútorného lekárstva 2. stupňa  a gastroenterológie. 
 
Pedagogická činnosť 
Priamu pedagogickú činnosť vykonával ako externý odborný asistent na LF UK 7 rokov, externý 
odborný asistent na LF SZU 4 roky a prednosta Kliniky gastroenterológie LF SZU a UNB 6 rokov.    
Celková dĺžka jeho priamej pedagogickej činnosti v pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní je 
17 rokov, je alebo bol členom viacerých pedagogických komisií. 
 
Publikačná činnosť 
Publikačná činnosť vychádza z klinickej špecializácie uchádzača, ktorou je gastroenterológia. Je 
jediným autorom 2 vedeckých monografií (Osveta 1990, 1991) a spoluautorom jednej vedeckej 
monografie (Veda 2006). Je prvým autorom 2 vysokoškolských učebníc a autorom kapitol 
v učebniciach a učebných textoch. Je spoluautorom 6 vedeckých prác publikovaných v zahraničných 
časopisoch evidovaných v CC a jednej vedeckej práce publikovanej v domácom časopise 
evidovanom v CC. Okrem toho bol prvým autorom alebo spoluautorom 39 vedeckých prác 
v zahraničných nekarentovaných a 103 vedeckých prác v domácich  nekarentovaných časopisoch.  
 
Ohlasy na publikačnú činnosť 
Z vedeckých prác zaradených do ADC a ADD má dostatočný počet citácií registrovaných vo Web of 
Science alebo Scopus.   
 
Vedecká škola 
Vyškolil jednu doktorandku v externej forme, ktorá získala vedecký titul PhD. (v roku 2014), jedna 
doktorandka je v záverečnej fáze štúdia pred obhajobou dizertačnej práce a školí ďalších externých 
doktorandov. Bol zodpovedným riešiteľom rezortnej úlohy Ministerstva zdravotníctva SR a projektu 
VEGA. Posudzoval dizertačné a špecializačné práce, podieľal sa na špecializačnej výchove 
viacerých gastroenterológov, je predsedom skúšobnej komisie LF SZU pre špecializáciu 
z gastroenterológie.  



 
Iná odborná činnosť 
Je členom výboru Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti, kde bol aj vedeckým sekretárom a je 
členom výboru Slovenskej hepatologickej spoločnosti. Je členom redakčných rád v piatich 
časopisoch. Bol pozvaným prednášateľom na domácich a zahraničných odborných podujatiach.      
 
Záver: 
doc. MUDr. Marian Bátovský, CSc. splnil všetky kritériá,  ktoré sú určené pre inauguračné 
konanie na vymenovanie za profesora v odbore vnútorné choroby na Lekárskej fakulte 
Slovenskej zdravotníckej univerzity. 
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