Životopis

OSOBNÉ ÚDAJE

Blažinská Lucia, Mgr.
Melčice- Lieskové, Trenčín (Slovensko)
lucia.blazinska@tvu.sk

NÁZOV ZAMESTNANIA, O
KTORÉ SA UCHÁDZATE

Verejný zdravotník

PRAX
01.2015–04.2015

Asistent pracovnej zdravotnej služby
JUMA Trenčín s.r.o., Trenčín (Slovensko)
- hodnotiaca a kontrolná činnosť prevádzok v teréne
- asistencia pri školení Prvej pomoci

17.02.2014–28.02.2014

Asistent pracovnej zdravotnej služby
JUMA Trenčín s.r.o. (povinná univerzitná prax), Trenčín (Slovensko)
- výkon pravidelných previerok pracovného prostredia zazmluvnených firiem

11.02.2013–22.02.2013

Asistent v oblasti verejného zdravotníctva
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (2-týždňová povinná univerzitná prax),
Trenčín (Slovensko)
- kontrolná činnosť prevádzok
- záznamy k previerok a protokoly
- odbery vzoriek vody a osobné odbery vzoriek pevného aerosolu

19.09.2011–30.09.2011

Asistent v oblasti verejného zdravotníctva
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (2-týždňová povinná univerzitná prax),
Trenčín (Slovensko)
- kontrolná činnosť prevádzok
- práca so systémom EPIS
- asistencia pri vypĺňaní dotazníkov obyvateľov mesta Trenčín pri príležitosti Dňa zdravia pre kampaň
MOST
- spolupráca na antropometrických meraniach žiakov pre projekt Prieskum telesného vývoja a rastu
detí a mládeže na Slovensku

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA
2015–Súčasnosť

Vysokoškolské štúdium 3. stupňa, Doktorandské štúdium, PhD.
Trnavská univerzita v Trnave, FZaSP, Verejné zdravotníctvo

2013–2015

25/9/15

Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa Mgr, Verejné zdravotníctvo
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Blažinská Lucia, Mgr.

Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnava (Slovensko)
Diplomová práca: Analýza časových radov a dlhodobých trendov vývoja práceneschopnosti v SR na
vybrané príčiny a porovnanie so situáciou v EÚ
2010–2013

Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa Bc., Verejné zdravotníctvo
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnava (Slovensko)
Bakalárska práca: Prevalencia rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení u žiakov vo vybranej
základnej škole Trenčianskeho kraja

2006–2010

Všeobecné stredoškolské vzdelanie- gymnázium
Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne, Trenčín (Slovensko)

OSOBNÉ ZRUČNOSTI
Materinský jazyk

slovenčina

Ďalšie jazyky

angličtina

POROZUMENIE

HOVORENIE

PÍSANIE

Počúvanie

Čítanie

Ústna interakcia

Samostatný ústny
prejav

B1

B1

B1

B1

B1

Maturitná skúška z anglického jazyka (B1)

francúzština

A2

A2

A2

A2

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

Pracovné zručnosti

- Inštruktor prvej pomoci (RZP Trenčín kurz)

- Odborný asistent Trnavskej univerzity- Dni zdravia fakulty v rámci medzinárodného Projektu
ACTION-FOR-HEALTH (2014)
meranie cholesterolu, TG a glukózy

- Odborný asistent Trnavskej univerzity- Dni zdravia v Trnave (jún 2013)
meranie TK, vitálnej kapacity pľúc (spirometer), BMI

- Vodičský preukaz sk. B
Digitálna zručnosť

25/9/15

MS Office, R-program, Epinfo, Jointpoint, GanttProject
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