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Meno a priezvisko, rodné priezvisko tituly MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD. 

Rok a miesto narodenia 1977, Martin 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 2006 získanie vedecko-akademickej hodnosti PhD 

v odbore Pediatria, Jesseniova lekárska fakulta 

v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave,  

2002 Lekárska Fakulta Univerzita Komenského, 

Bratislava, odbor  všeobecné lekárstvo 

 

Ďalšie vzdelávanie 2014 špecializačná skúška v odbore Pediatrická 

gastroeterológia,    hepatológia a výživa, Jesseniova 

lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského 

v Bratislave, 

2009 špecializačná skúška v odbore Pediatria, 

Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita 

Komenského v Bratislave 

Priebeh zamestnaní 9/2005 – doposiaľ odborný asistent na Klinike detí    

a dorastu UNM a JLF UK 

9/2002 – 8/2005 interný doktorand, denná forma 

štúdia v odbore Pediatria na  Klinike detí a dorastu 

UNM a JLF UK 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

Pregraduálna výučba na JLF UK: 2002-doposiaľ  

Študijné programy: všeobecné lekárstvo (slovenskí 

a zahraniční študenti, IV-VI. ročník), ošetrovateľstvo 

(III. ročník) a pôrodná asistencia (II. ročník) 

Predmety: pediatrická propedeutika, pediatra 

Forma výučby: prednášky, praktická výučba 

Vedenie diplomových prác a ŠVOČ študentov 

všeobecného lekárstva   

Postgraduálna výučba na JLF UK   

od 2010 - odbor pediatria (prednášky, lektorka 

praktickej časti, členka skúšobnej komisie) 

od 2015- odbor pediatrická gastroenterológia, 

hepatológia a výživa (prednášky, lektorka praktickej 

časti, členka skúšobnej komisie) 

od 2017- odbor Klinická imunológia a alergiológia 

(prednášky)  

Odborné alebo umelecké zameranie Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa – 

so zameraním sa na pacientov s nešpecifickými 

črevnými zápalovými ochoreniami (vrátane ochorení 

s včasným nástupom), celiakia, potravinová alergia, 

pacienti s chronickými poruchami perorálneho prímu.  

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) a začlenenia 

podľa smernice č. 13/2008-R o bibliografickej 

registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, 

umeleckej činnosti a ohlasov (AAB ap.)   

 

1. monografia    

2. učebnica  

3. skriptá  

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných 

vydavateľstvách (1) 

ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v 

časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných 

vydavateľstvách (1) 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 

domácich vydavateľstvách (2) 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 

vydavateľstvách (1) 
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ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach 

vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách (2) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách (18) 

BCI Skriptá a učebné texty (1) 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Štatistika ohlasov (170): 

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované 

v citačných indexoch (68) 

[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v 

citačných indexoch (1) 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch (15) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v 

citačných indexoch (86) 

Počet doktorandov: školených 

                                ukončených  

- 

Kontaktná adresa Klinika detí a dorastu, Kollárova 2, 036 01 Martin 


