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Vedeckovýskumná a publikačná činnosť 

 

Vedecký profil doc. RNDr. Ingrid Belčákovej, PhD. sa formoval na troch domácich 

a viacerých zahraničných pracoviskách. Vysokoškolské vzdelanie ukončila v roku 1988 na 

Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v odbore „ochrana prírodného prostredia, 

špecializácia - krajinná ekológia“ kde získala aj titul RNDr. Po ukončení vysokoškolského 

štúdia od roku 1988 do marca 1992 pôsobila uchádzačka na Federálnom úrade pre životné 

prostredie, stredisko Bratislava. V rokoch 1992 – 1994 bola internou doktorandkou na 

Prírodovedeckej fakulte UK na Katedre krajinnej ekológie. Doktorandské štúdium ukončila 

v roku 2002. Počas pôsobenia na federálnom úrade pre ŽP  absolvovala niekoľko kurzov jeden 

výskumný pobyt. V roku 1990 školiaci kurz programu OSN pre životné prostredie  

a v roku1992 – 1993 kurz „Zlepšenie mestského podnebia v krajinách východnej Európy“ na 

Medzinárodnom inštitúte pre mestské prostredie a v roku 1999 -2000 kurz Ecoprofit Academy 

in Graz. V rokoch 1991 -1992 absolvovala štipendijný výskumný pobyt na Quenn Mary 

University of London and Westfield College.  

Od septembra 1994 do septembra 2016 pôsobila uchádzačka  ako odborná asistentka, 

neskôr docentka na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde sa uskutočnilo v roku 

2007 jej habilitačné konanie v odbore environmentálny manažment. Od septembra 2016 do 

súčasnosti pôsobí na Technickej univerzite vo Zvolene na Fakulte ekológie a 

environmentalistiky na Katedre UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj. 

V rokoch 2007 – 2011 bola pani doc. Belčáková členkou odborovej komisie doktorandského 

štúdia pre študijný program Environmentálne plánovanie a manažment v študijnom odbore 

4.3.3 environmentálny  manažment   

Publikačná činnosť pani docentky je veľmi bohatá. Monografie a kapitoly 

v monografiách. Vydala jednu (1) vedeckú monografiu v zahraničí a tri (3) monografie 

v domácich vydavateľstvách. V zahraničných vydavateľstvách vydala 5 kapitol 

v monografiách a v domácich vydavateľstvách 3 kapitoly. Učebnice. V zahraničnom 

vydavateľstve vydala jednu vysokoškolskú učebnicu  a v domácich vydavateľstvách dve 

vysokoškolské učebnice. Jednu kapitolu vo vysokoškolskej učebnici vydanej v domácom 

vydavateľstve. Skriptá a učebné texty. Pani docentka vydala 8 učebných textov a 3 kapitoly 

v učebných textoch.  

Na publikačnú činnosť zaznamenala v zahraničných publikáciách v databáze WoS 

a SCOPUS 105 ohlasov, v domácich publikáciách WoS a SCOPUS 31 ohlasov a 23 ohlasov 

v zahraničných publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch. V domácich publikáciách 

neregistrovaných v citačných indexoch je to 98 ohlasov. Spolu na je to 257 ohlasov na vydané 

publikácie. 
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Pod vedením pani docentky dizertačnú prácu v odbore environmentálny manažment, 

oblasť výskumu environmentalistika a ekológia ukončil jeden doktorand a dvaja doktorandi 

v odbore krajinárstvo, oblasť výskumu poľnohospodárske a lesnícke vedy. Po dizertačnej 

skúške v odbore environmentálny manažment, je jeden doktorand a dvaja doktorandi v odbore 

krajinárstvo.     

Pani docentka Belčáková bola zodpovednou riešiteľkou viacerých domácich 

a medzinárodných projektov. V rokoch 2005 – 2009 bola vedúcou 4 projektov. 

Medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce s dôrazom na zapájanie sa Slovenskej 

republiky do programov a projektov v oblasti vedy a techniky v rámci Európskeho výskumného 

priestoru v rámci iniciatív COST a EUREKA. Ďalej bola zodpovednou riešiteľkou dvoch (2) 

medzinárodných projektov, z ktorých prvý bol z oblasti strategického environmentálneho 

hodnotenia politiky územného rozvoja ČR a SR v roku 2005 – 2006 a druhý URBECO – sa 

zaoberal udržateľným rozvojom miest a zmiernením negatívneho vplyvu klimatickej zmeny na 

kvalitu života a mestského prostredia. Bola riešiteľkou 4 projektov VEGA a pôsobila ako 

expert za SR v projekte NATO/CCMS a v projekte IAIA (International Association for Imapct 

Assessment) so sídlom v USA. 

Pani docentka sa podieľala spoluriešiteľstvom  na 5 medzinárodných projektoch  

a v dvoch projektoch bola zodpovedným riešiteľom aktivity  (spolu 7 projektov z rôznych 

oblasti výskumu). 

 

   

Pedagogická spôsobilosť  

 

Predložený inauguračný materiál dokumentuje bohatú pedagogickú a výchovno-

vzdelávaciu činnosť uchádzačky.  Doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. od získania titulu docent 

má 12 rokov pedagogickej praxe vysokoškolského učiteľa. Na Prírodovedeckej fakulta UK na 

Katedre krajinnej ekológie bola pani docentka v rokoch 2007 – 2011 členkou odborovej 

komisie pre doktorandský študijný program environmentálne plánovanie a manažment 

v študijnom odbore 4. 3. 3 environmentálny manažment. V rokoch 2010 – 2017 na tom istom 

pracovisku bola školiteľkou doktorandského štúdia v študijnom odbore 4.3.3 environmentálny 

manažment. 

Pod vedením pani docentky dizertačnú prácu v odbore environmentálny manažment, 

oblasť výskumu environmentalistika a ekológia ukončil jeden doktorand a dvaja doktorandi 

v odbore krajinárstvo, oblasť výskumu poľnohospodárske a lesnícke vedy. Po dizertačnej 

skúške v odbore environmentálny manažment je jeden doktorand a dvaja doktorandi v odbore 

krajinárstvo.  Počas svojej pedagogickej praxe pani doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.  viedla 

40 diplomantov. Je členkou komisií pre dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác 

v študijnom programe krajinárstvo a krajinné plánovanie a členkou štátnicovej skúšobnej  

komisie pre bakalárske a inžinierske štúdium v odbore environmentálny manažment na Fakulte 

ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene.  

Súčasťou pedagogickej činnosti doc. RNDr. Ingrid Belčákovej, PhD. bola  aj rôznorodá 

projektová činnosť zameraná na výchovno-vzdelávacie domáce a medzinárodné granty, ktoré 

boli úspešne obhájené.  

Na prírodovedeckej fakulte UK na Katedre krajinnej ekológie počas interného 

doktorandského štúdia v rokoch 1992 – 1994 vyučovala tieto predmety: krajinná ekológia, 

krajinno-ekologické plánovanie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie. 

V rokoch 1994 – 2016 prednášala na Stavebnej Fakulte STU, Fakulte architektúry STU 

a na prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v dvoj až deväťročných intervaloch  predmety: 

krajinné plánovanie a manažment, historické krajinné štruktúry, rekultivačné zásahy v krajine, 
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environmentálne plánovanie,   krajinná ekológia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, 

náuka o krajine I. a II., ateliérový projekt I. a II., tvorba sídelnej zelene. 

Od roku 2016 doteraz na FEE TU Zvolen garantuje, prednáša a cvičí predmety: 

hodnotenie vplyvov na krajinu II., posudzovanie vplyvov na životné prostredie I. a II., verejná 

správa, správne a environmentálne právo I., environmentálne právo SR a verejná správa ŽP, 

integrovaná prevencia a kontrola znečistenia, manažment životného prostredia, 

environmentálne právo EÚ, štátna a medzinárodná environmentálna politika.  

V rámci programu Socrates Erasmus prednášala pani docentka dvakrát v Portugalsku, 

jedenkrát v Estónsku a raz v Turíne. Pedagogicky pôsobila aj na Univerzite tretieho veku na 

STU v Bratislave a na TU vo Zvolene (2007 – 2019).        

  

 

Organizátorská činnosť  

 

Pani doc. Ingrid Belčákova, PhD. je vedúcou Katedry  UNESCO pre ekologické vedomie 

a trvalo udržateľný rozvoj na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo 

Zvolene.  

 

 

Záverečné hodnotenie 

 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného hodnotenia vedecko-výskumnej, pedagogickej 

a organizátorskej činnosti doc. RNDr. Ingrid Belčákovej, PhD.  konštatujem, že inaugurantka 

je vedeckou a pedagogickou osobnosťou uznávanou doma i v zahraničí. O kvalite výsledkov 

jej vedeckovýskumnej a pedagogickej práce svedčí ohlas vedeckej verejnosti doložený 257 

citáciami na publikačnú činnosť z čoho 105 je evidovaných v databázach WoS a SCOPUS.  

Výsledky jej práce a kvalita vo všetkých posudzovaných oblastiach  presahujú plnenie kritérií 

pre vymenúvacie konanie za profesora schválené vedeckou radou  Technickej univerzite vo 

Zvolene v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a vyhlášky Ministerstva 

školstva SR č. 6/2005 o získavaní vedecko-pedagogických titulov. Odporúčam Inauguračnej 

komisii a Vedeckej rade  Technickej univerzity vo Zvolene udeliť doc. RNDr. Ingrid 

Belčákovej, PhD. titul profesor vo vednom odbore 4. 3. 4 Všeobecná ekológia a ekológia 

jedinca a populácií. 

 

 
V Prešove 5. 06. 2020                                                          Prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD.                                        
                                                                       Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky 

                                                                               Fakulta humanitných a prírodných vied  

                                                                                         Prešovská univerzita 


