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VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA
1982 – 1986

Slovenská vysoká škola technická, Chemicko-technologická fakulta
25.6.1986Štátna záverečná skúška a získanie titulu Ing.
19.6.2003Obhajoba doktorandskej práce a získanie titulu PhD.
2001-2006Vysokoškolský učiteľ na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity
24.3.2004Zaradenie do funkcie hosťujúceho docenta, FZ a SP Trnavskej univerzity
8.12.2006Obhajoba habilitačnej práce, v odbore verejné zdravotníctvo, FZ a SP TU
1.7.2013Poverená riadením katedry Verejného zdravotníctva

Školenie a kurzy:
1995- Osvedčenie o záverečnej skúške z jazyka nemeckého, Akadémia vzdelávania,
Bratislava
1996- Osterreichisches Sprechdiplom Deutsch als Fremdsprache, Mittelstufe
1997- Základné obchodné znalosti, Humboldt Inštitút diaľkového štúdia , s.r.o.
2001 – Osvedčenie k výkonu o opatrovateľskej starostlivosti poskytovanej v domácnosti
a zariadeniach sociálnej starostlivosti, Slovenský červený kríž, Ústredný
sekretariát, Bratislava
2011 – Certifikát – skolenie v metodike behaviorálnej liečby obezity využívanej
v skupinových kurzoch znižovania nadváhy, STOP OBEZITE STOB pre
Slovenskú republiku

Hlavné predmety/ profesijné zručnosti
Výživa a neinfekčné ochorenia,
Racionálna výživa, stravovacie návyky,
Výživa detí, potraviny,
Podpora zdravia,
Zdravotnícka štatistika

členstvá vo vedeckých a odborných spoločenstvách
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r.2006 – garant bakalárskeho štúdia FZaSP TU
r.2008 - členka Vedeckej rady FZaSP TU
r.2012 – riadna členka Vedeckej rady FZaSP TU
člen odbornej komisii pre doktorandské štúdium v študijnom odbore VZ,
člen skúšobnej komisie pre štátne záverečné bakalárske skúšky v odbore VZ,
člen Slovenskej lekárskej spoločnosti – Spoločnosti hygienikov Bratislava,
člen Slovenskej lekárskej spoločnosti- Sekcie hygienikov výživy
OSOBNÉ ZRUČNOSTI
Materinský jazyk

slovenčina

Ďalšie jazyky

POROZUMENIE

HOVORENIE

PÍSANIE

Počúvanie

Čítanie

Ústna interakcia

Samostatný ústny
prejav

nemčina

B2

C1

B2

B2

B2

ruština

B1

B1

B1

B1

A2

B1

B1

A2

A2

A2

angličtina

Úrovne: A1/A2: Používateľ základov jazyka - B1/B2: Samostatný používateľ - C1/C2: Skúsený používateľ
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky

Komunikačné zručností

Organizačné a riadiace zručnosti

Počítačové zručnosti

- schopnosť pracovať so zameraním na riešenie problémov
- schopnosť pracovať v tíme aj samostatne
- dobré komunikačné, prezentačné a organizačné schopnosti
- nezávislosť v práci

- organizovanie seminárov, kongresov, konferencií a workshopov
- vedenie a koordinovanie práce tímu

- Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
- Internet
- Štatistické programy
- Medicínske databázy
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