
PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS 
 

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Katarína Gazdíková, rod. Janeková, doc., 
MUDr., PhD.,, MPH., mim. prof.  

Dátum a miesto narodenia 11.10.1968, Bratislava 
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Lekárska fakulta Univerzity Komenského 

v Bratislave  1986-1992 
Ďalšie vzdelávanie 
Atestácie(špecializačné skúšky:  
 
 
 
 
Vedecká hodnosť:  
 
 
 
 
 
 
 
Vedecko-pedagogický titul: 

 
Vnútorné lekárstvo 1. stupeň     1996 
Klinická farmakológia                   1999 
Nefrológia                                         2002 
Všeobecné lekárstvo                     2008 
 
Philosophie  doctor (PhD) – Vnútorné 
choroby, Lekárska  fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave  2001 
 
Vedecký kvalifikačný stupeň IIa - Samostatný 
vedecký pracovník  - Slovenská akadémia 
vied v Bratislave  2003 
 
docent    -  v študijnom odbore             
                        Ošetrovateľstvo  2008 
docent  -  v študijnom odbore  
                     Vnútorné lekárstvo    2013 
mimoriadny profesor Slovenskej 
zdravotníckej univerzity              2015         
 
                      
 

Priebeh zamestnaní Klinika famakoterapie,  Ústav preventívnej 
a klinickej medicíny v Bratislave 1992-2003 
 
Oddelenie klinickej a experimentálnej 
farmakoterapie, Slovenská zdravotnícka 
univerzita v Bratislave 2003-2011 
 
Ústav výživy, Fakulta ošetrovateľstva 
a zdravotníckych odborných štúdií, 
Slovenská zdravotnícka univerzita 
v Bratislave – prednosta,  2011 – 2016 
 
Katedra všeobecného lekárstva, Lekárska 
fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita 
v Bratislave  
            – poverená vedením  katedry  
               od septembra  2012  
           -  vedúca  katedry   od februára   2013 – 
doteraz 
 
Lekár na ambulancii Polikliniky Slovenskej 
zdravotníckej univerzity 
- ambulancia všeobecného lekára 
- nefrologická ambulancia 
- ambulancia vnútorného lekárstva 
 

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

Slovenská zdravotnícka univerzita v 
Bratislave, Lekárska fakulta  
– prednášky v rámci Katedry všeobecného 



lekárstva  zamerané na problematiku 
vnútorného a všeobecného lekárstva 
v pregreduálnom aj postgraduálnom 
vzdelávaní , prednášanie  vybraných 
internistických tém pre ostatné katedry LF 
SZU  - od roku 2009 - doteraz 
-  vedenie praxe  medikov vo Všeobecnom 
lekárstve 
- vedenie a oponovanie špecializačných prác  
- vedenie diplomových prác  
 - vedenie a oponovanie dizertačných prác    
- predseda komisie pre špecializačné skúšky 
v odbore Všeobecné lekárstvo LF SZU 
                           2012 - doteraz  
- člen komisie pre špecializačné skúšky 
v odbore Všeobecné lekárstvo   LF SZU  
                               2005 -2012 
- člen komisie pre špecializačné skúšky 
v odbore Všeobecné lekárstvo   UK 
v Bratislave  Jesseniovej lekárskej fakulty 
v Martine a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach            2012 – doteraz 
člen komisie na overenie vedomostí 
a zručností kandidátov po ukončení 
spoločného internistického kmeňa 
                                 2013 – 2020 
- člen odborovej komisie doktorandského 
štúdia v študijnom odbore 7.1.4 Vnútorné 
lekárstvo               2019 – doteraz 
- člen komisie pre  štátne skúšky a obhajoby 
záverečných diplomových prác (Vnútorné 
lekárstvo) v doktorskom študijnom 
programe Všeobecné lekárstvo, Zubné 
lekárstvo a General Medicine 2014  – doteraz 
 
Slovenská  zdravotnícka univerzita v 
Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva 
a zdravotníckych odborných štúdií  - 
- prednášanie a garantovanie  predmetov  
              Vnútorné lekárstvo 
              Vnútorné lekárstvo a reumatológia 
              Klinika chorôb 
              Interná propedeutika    
 
- vedenie a oponovanie bakalárskych, 
 magisterských ,  rigoróznych a dizertačných  
prác zameraných na problematiku 
vnútorných chorôb 
- člen skúšobnej komisie pre doktorandské 
a rigorózne skúšky a obhajoby prác 
- člen štátnicovej komisie v odbore  
     - Fyzioterapia 2009 - doteraz 
     - Fyziologická a klinická výživa  
                     -   2009 – 2018 



Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) 
a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky 
MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.) 
1. monografia 
2. učebnica 
3. skriptá  

Monografie 2x + 8 kapitol v monografiách 
Učebnica  1x + editor a garant  1 učebnice 
Skriptá   2x 
 
AAB Ved. monogr. dom. 2 
ABC Kapit. v monogr. zahr. 2 
ABD Kapit. v monogr. dom. 6 
ACB Vysokošk. učeb. dom. 1 
ACD Kapit. vo vys. uč. dom. 12 
ADC Ved. práce zahr. karent. 21 
ADE Ved. práce zahr. nekar. 26 
ADF Ved. práce dom. nekar. 63 
ADM Ved. pr. zahr. Scopus, WoS 10 
ADN Ved. pr. dom. Scopus, WoS 6 
AEC Ved. práce zahr. recenz. 8 
AED Ved. práce dom. recenz. 16 
AEF Ved. práce dom. nerec. 1 
AEG Abstr. ved. pr. zahr. 25 
AFB Publik. pozv. ref. dom. 1 
AFC Publik. príspevky. zahr. 3 
AFD Publik. príspevky. dom. 6 
AFE Abstr. pozv. ref. zahr. 2 
AFF Abstr. pozv. ref. dom. 8 
AFG Abstr. príspevkov zahr. 37 
AFH Abstr. príspevkov dom. 61 
AFL Postery v zborn. dom. 1 
BAB Odb. kniž. pr. dom. 3 
BCI Skriptá a učebné texty 2 
BDF Odb. pr. nekarent. dom. 60 
BEF Odb. pr. nerecenz. dom. 1 
BFB Abstr. odb. prác dom. 11 
BGG Štand., normy, odpor. 1 
EDI Recenzie v čas. a zborn. 6 
EDJ Prehľ. pr. v čas. a zb. 13 
FAI Redakčné a zost. práce 2 
GHG Práce na internete 6 
GII Rôzne 12 
I3 Iny vystup z casopisu 2 
O3 Odb. vystup z casopisu 1 
V2 Ved. vystup ako cast kn. al. zb. 2 
V3 Ved. vystup z casopisu 8 

Spolu 448 
 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu [1/1] Citácie zahr.reg. Scopus 145 
[1/2] Citácie zahr. reg. WoS 91 
[1/3] Cit. zahr.reg.Scopus,WoS 403 
[2/1] Citácie dom. reg. Scopus 15 
[2/3] Cit.dom.reg.Scopus,Wos 3 
[3] Citácie zahraničné nereg. 53 
[4] Citácie domáce nereg. 57 

Spolu 767 

 
Počet doktorandov: školených 
Ukončených 

2  ukončení 
4 školení (1 po dizertačnej skúške) 

Stáž na zahraničnom pracovisku Užhorodská národná univerzita – Oddelenie 
terapie – 7. - 20. júla 2021 
Užhorodská národná univerzita – Oddelenie 
terapie – 13 - 27. januára 2022 



1.Lekárska fakulta Karlovej Univerzity Praha, 

Klinika pracovného lekárstva – 21.3 – 

27.3.2022 

Kontaktná adresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresa domov 

Katedra všeobecného lekárstva  
Lekárska fakulta  
Slovenská zdravotnícka univerzita 
Limbová 12 
833 03 Bratislava 
e-mail. katarina.gazdikova@szu.sk 
tel: 02/59370- 621, 427 
 

 
V Bratislave, 27.11.2022 


