
doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH 

1982    

Stredná zdravotnícka škola v Nitre, ukončená maturitnou skúškou študijný odbor: 
detská sestra 

1987  

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave aprobácia: Pedagogika- 
starostlivosť o chorých Nástup do funkcie odbornej učiteľky - SZŠ Banská Bystrica 

1988  

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, rigorózna skúška 
z didaktiky odborných predmetov ošetrovateľstva a získanie titulu „ PhDr." 

1989    

menovanie do funkcie zástupkyne riaditeľa školy pre odborné vyučovanie na SZŠ  v 
Banskej Bystrici 

1992  

 riadenie a organizovanie vyššieho odborného štúdia na SZŠ 

1997  

Škola verejného zdravotníctva pri SPAM -e v Bratislave - diaľkové. trojročné 
štúdium, titul „MPH" 

2001  

 Fakulta zdravotníctva asociálnej práce Trnavskej univerzity - .ukončenie externého 
doktorandského. štúdia a získanie vedeckej hodnosti „PhD." v odbore 
ošetrovateľstvo. 

2002   

aktívna účasť na tvorbe akreditačných materiálov odboru ošetrovateľstvo pre 
bakalárske štúdium v Banskej Bystrici 

2004  

spoluúčasť na zriaďovaní Detašovaného pracoviska FO a ZOŠ SZU so sídlom v 
Banskej Bystrici 

2005  

od. 11. 2005 – 30.9.2013  prodekanka pre pedagogickú činnosť FZ 
SZU so sídlom v Banskej Bystrici 



2006  

 udelenie vedecko - pedagogického titulu hosťujúceho docenta na Trnavskej 
univerzite v Trnave v odbore Ošetrovateľstvo 

  
1.2.2007- 30.6.2007  

 pedagogické pôsobenie na Vysokej škole zdravotníckej , o. p. s. Praha, výučba 
predmetu Ošetrovateľstvo v primárnej starostlivosti 

8. 12. 2009    

habilitácia vo vednom odbore 7.4.1 Ošetrovateľstvo, získanie vedecko-
pedagogickej hodnosti docent 

október 2009   

členka Národného výboru pre podporu dojčenia SV UNICEF 

jún 2010  

členka pracovnej skupiny BBSK pre tvorbu Koncepcie rozvoja zdravotníctva v BBSK 
na roky 2010-2015 

členka Expertnej pracovnej skupiny IRR KKM Banská Bystrica (Inštitút rodovej 
rovnosti) 

15.10. 2010     

Externý školiteľ v doktorandskom štúdiu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 
Trnavskej univerzity vo vednom odbore 7.4.1 Ošetrovateľstvo 

2010   - 2015   

Členka RADY VYSOKÝCH  ŠKOL za Slovenskú zdravotnícku univerzitu 
v Bratislave 

2012                 
členka Rady ŠVOČ na FOaZOŠ SZU v Bratislave 
 
1. 10. 2013  
dekanka FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici 
 
1.11.2013  
členka pracovnej skupiny „Sociálna oblasť – sociálne služby, zdravotníctvo, bývanie 
a komunitný rozvoj“ pre tvorbu PHSR mesta Banská Bystrica 
 

 



júl 2014    

externý oponent projektu KEGA č. 022UKF-4/2015 Multimediálna podpora 
vzdelávania členov interdisciplinárneho tímu so zameraním na paliatívnu 
starostlivosť 

september 2014  

 bakalárske externé štúdium v študijnom odbore Ruský jazyk a kultúra, tlmočníctvo 

, prekladateľstvo - Filozofická fakulta UMB Banská Bystrica 

2014      

členka Vedeckej rady SZU 

členka Vedeckej rady FOaZOŠ  SZU 

členka Národnej komisie pre vzdelávanie v ošetrovateľstve 

členka Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku pri MsZ 
v Banskej Bystrici 

tajomníčka Asociácie vysokoškolských vzdelávateľov v nelekárskych zdravotníckych 
vedách v SR 

november 2014 – doteraz  

prorektor pre spoluprácu s akreditovanými zdravotníckymi zariadeniami  a rozvoj 
univerzity 

2015   

členka redakčnej rady časopisu: Miniinvazívna chirurgia a endoskopia 

2016   

členka Rady pre rozvoj a financovanie VŠ (RRF) RVŠ SR 

členka Vedeckej rady FZ a SP Trnavskej univerzity v Trnave 

člena Vedeckej rady Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici 

 

 

Beáta Frčová 

 

 

 


