
Profesijný životopis 

 

 

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, 

akademický titul, vedecko-pedagogický 

titul alebo umelecko-pedagogický titul a 

vedecká hodnosť 

Marta Jošková, rod. Beloridová 

MUDr., PhD. 

Dátum a miesto narodenia 1973 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast 

1991 – 1997 - Medicinae universae doctor 

(MUDr.), Jesseniova lekárska fakulta Univerzity 

Komenského, Martin, všeobecné lekárstvo 

2007 – 2010 Philosophiae doctor (PhD.), 

Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta 

Univerzity Komenského, Martin, farmakológia 

Ďalšie vzdelávanie 1997 – 2000 Pediater s atestáciou I. stupňa, NsP 

MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín 

Priebeh zamestnaní 1997 – 2007 pediater, NsP MUDr. L. N. Jégého 

Dolný Kubín 

2010 – 2014 vedecký pracovník, Ústav 

farmakológie JLF UK 

2014 – doteraz odborný asistent, Ústav 

farmakológie JLF UK 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

2010 – 2020 

Ústav farmakológie JLF UK v Martine: 

Farmakológia 1, Farmakológia 2 

(všeobecné/zubné lekárstvo výučba v jazyku 

slovenskom/anglickom) 

Farmakológia pre nelekárske študijné programy 

1. stupňa (verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo 

a pôrodná asistencia) 

Klinická farmakológia (všeobecné lekárstvo, 

výučba v jazyku slovenskom/anglickom) 

Odborné alebo umelecké zameranie vedecká a publikačná činnosť v oblasti 

obranných reflexov dýchacích ciest, 

mukociliárneho transportu  

Publikačná činnosť vrátane rozsahu               

(autorské hárky) a kategórie evidencie 

podľa vyhlášky č. 456/2012 Z.z. 

1. monografia    

2. učebnica  

3. skriptá  

Skriptá: 

BCI01 Jošková, Marta [UKOLJ262 (8AH)] 

(100%) : Vybrané kapitoly z klinickej 

farmakológie. Farmakológia liečiv v 

detskom veku [elektronický zdroj] : I. absorpcia 

liečiv. - 1. vyd. - Martin : JLF UK - Portál 

MEFANET, 2017. - 

156 s. [online] 

ISBN 978-80-8187-032-3 

URL: 

https://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=366 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Štatistika ohlasov (179): 

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách 

registrované v citačných indexoch (156) 

https://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=366


 

 

 

                                                                                                                                                               

V Martine, dňa 24.10.2020        Podpis uchádzača: MUDr. Marta Jošková, PhD., v. r. 

 

 

 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch (16) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch (7) 

Počet doktorandov:  

školených 

ukončených  

(neplatí pre habilitačné konanie) 

- 

Kontaktná adresa  


