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CURICCULUM VITAE 

Meno a priezvisko, tituly Ingrid Belčáková, doc. RNDr. PhD. 

Dátum narodenia 1963  

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 
akademický rast 

 od 1983 do 1988 UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, odbor: 
ochrana prírodného prostredia, špecializácia: krajinná ekológia, 
vysokoškolské vzdelanie – II. st. RNDr. 

 od 1992 do 2002: PRIF UK v Bratislave, odbor environmentalistilka , 
vysokoškolské vzdelanie – III. st. PhD 

 2007 ukončené habilitačné konanie, habilitačná práca: Strategické 
environmentálne hodnotenie vo väzbe na plánovanie rozvoja sídiel a 
regiónov. STU Bratislava, 111 s. 2006 

  

Ďalšie vzdelávanie  
 Školiaci kurz „Environmental Management in Industry“, UNEP, 

UNIDO, UNEPCOM a CIP, 1990 

 od septembra 1991 do marca 1992 Výskumný pobyt na University of 
London, Queen Mary and Westfield College, (research scholarship) 

 First English Certificate, University of Cambridge, 1992 

 Kurz „Improvement of the Urban Climatein Eastern European 
Countries, International Institute for Urban Environment a Urbion, 
1992-1993 

 Letná škola „ Summer School on Land Policy, University of 
Cambridge, 1996 

 Kurz Ecoprofit Academy Graz, 1999-2000 

Priebeh zamestnaní  od septembra 2016 do súčasnosti TU Zvolen, FEE, KUNESCOI, Zvolen, 
SR – docent v študijnom odbore Environmentálny manažment, 
oblast výskumu Environmentalistika a ekológia 

 od septembra 1994 do septembra2016 STU v Bratislave, Slovenská 
republika, odborný asistent a neskôr docent v študijnom odbore 
Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, oblast výskumu 
Poľnohospodárske a lesnícke vedy 

 od septembra 1992 do septemebra 1994 interný doktorand, 
Prírodovedecká fakulta UK (od septembra 1993 externý doktorand)  
v študijnom odbore Environmentalistika na katedre Krajinnej 
ekológie 

 od marca 1988 do marca 1992 Federálny úrad pre životné prostredie, 
stredisko Bratislava 

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

1992 – 1994: Prírodovedecká fakulta UK, katedra krajinnej ekológie 
(počas pôsobenia ako interný doktorand 
Predmety: Krajinná ekológia, Krajinno-ekologické plánovanie, 
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – vyučujúci 
1994 – 2016: STU v Bratislave a paralelne v roku 2010 -2017: 
Prírodovedecká fakulta UK, katedra krajinnej ekológie 

Predmety:  
Krajinné plánovanie a manažment, Ing. 2007 – 2016, SvF STU 
Historické krajinné štruktúry, Ing., 2014-2016, Svf  STU 
Rekulivačné zásahy v krajine, , Ing. 2007 – 2016, SvF STU 
Environmentálne plánovanie, Ing. 1994 – 2007 
Krajinná ekológia, Bc., 2003 – 2007 
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ing., 1994 – 2016, FA STU 
a Svf STU 
Náuka o krajine I a II, Bc. 2003 – 2016, FA STU, I. stupeň 
Ateliérový projekt I. a II., Ing., 2007 – 2016, Svf STU 
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Tvorba sídelnej zelene, Bc., 2014 – 2016, FA STU 
Záverečná práca (bakalárska, diplomová, dizertačná), 2007 – 2016, FA 
STU , Svf STU a PRIF UK 
2007-2011: Prírodovedecká fakulta UK, katedra krajinnej ekológie, 
člen odborovej komisie pre doktorandský študijný program 
Environmentálne plánovanie a manažment v študijnom odbore 4.3.3. 
Environmentálny manažment 
2016 – doteraz FEE TU Zvolen  
Predmety:  
Hodnotenie vplyvov na krajinu, II. stupeň, garant, prednášajúci, 
cvičiaci 
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie I, I. stupeň, garant, 
prednášajúci, cvičiaci 
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie II, II. stupeň, , garant, 
prednášajúci, cvičiaci 
Verejná správa, správne a environmentálne právo, I. stupeň, garant, 
prednášajúci, cvičiaci 
Environmentálne právo SR a verejná správa ŽP, I.stupeň, garant, 
prednášajúci, cvičiaci 
Integrovaná prevencia a kontrola znečistenia, I. stupeň, garant, 
prednášajúci, cvičiaci 
Manažment životného prostredia, II. Stupeň, garant, garant, 
prednášajúci, cvičiaci 
Environmentálne právo Európskej Únie, II. stupeň, garant, 
prednášajúci, cvičiaci 
Štátna a medzinárodná environmentálna politika, II. stupeň, , garant, 
prednášajúci, cvičiaci 
 
Pedagogická (prednášková) činnosť v rámci Socrates Erasmus (2x 
Portugalsko, 1x Estónsko, 1x Turín) 
Pedagogická činnosť pre Univerzitu tretieho veku na STU v Bratislave 
a na TU vo Zvolene (od 2007 – 2019) 

Odborné alebo umelecké zameranie krajinná ekológia, krajinné plánovanie a manažment, posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie 

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  

Monografie: 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách – 1 
(4AH) 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách –  
3 (4AH) 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách – 5 (12,5 AH) 
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich 
vydavateľstvách – 3 (4AH) 
Učebnice: 
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách – 
1 (7 AH) 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách – 2 
(10AH) 
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich 
vydavateľstvách – 1 (0,5AH) 
Skriptá a učebné texty: 
BCI Skriptá a učebné texty – 8(38,5 AH) 
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch – 3 (7,5 AH) 
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Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu                                                                                      

Citácie v zahr. publikáciách, WoS a SCOPUS                                        105 
Citácie v domácich publikáciách, WoS a SCOPUS                          31 
Citácie v zahr. publikáciách neregistrované v cit.  Indexoch               23 
Citácie v domácich publikáciách neregistr. v cit. indexoch         98 
Súčet                                                                                                           257 

Počet doktorandov: školených 
                                ukončených  

Ukončení:3 (1 v odbore Environmentálny manažment, oblast výskumu 
Environmentalistika a ekológia, 2 v odbore Krajinártsvo, oblast výskumu 
Poľnohospodárske a lesnícke vedy) 
 Po dizertačnej skúške: 3 1 v odbore Environmentálny manažment, oblast 
výskumu Environmentalistika a ekológia, 2 v odbore Krajinártsvo, oblast 
výskumu Poľnohospodárske a lesnícke vedy) 
 

Kontaktná adresa Katedra UNESCO pre ekologické vedomie a trvaloudržateľný rozvoj, 
FEE TUZVO, T.G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen, belcakova@tuzvo.sk 

 
 
 
 
Vo Zvolene, 30.10.2019 

                                                                                                                                                                                          Podpis uchádzača 
          


