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VEDECKÁ ČINNOSŤ
Philosophiae doctor

2003
odbor: verejné zdravotníctvo

Kapitoly v monografiách 5 x spoluautor
vydaných v zahraničných
vydavateľstvách
Pôvodné práce

Spolu 45 publikácii, z toho vedeckých publikácii 13 v zahraničných
karentovaných časopisoch, 17 v zahraničných nekarentovaných, 11 v
domácich
nekarentovaných
časopisoch;
odborných
2
v
nekarentovaných domácich časopisoch a 5 kapitol v monografiách
vydaných v zahraničných vydavateľstvách

Citačný ohlas

39 citácií, z toho 32 v zahraničných publikáciách registrovaných v
citačných indexoch WOS/SCOPUS

Abstrakty a príspevky

Spolu 44 abstraktov a príspevkov ( 17 zo zahraničných a 27 z
domácich konferencií)

Grantové projekty

Grant VÚC Trnavského samosprávneho kraja = Úrazy a ich následky –
kvalita života a využívanie zdravotnej starostlivosti vo vybraných
zariadeniach Trnavského samosprávneho kraja.
Grant University of Iowa =Kvalita ovzdušia vnútorného prostredia
budov a respiračné zdravie v rómskych osadách na Slovensku a v
Rumunsku
Grant EU= Health and Social Care for Migrants and Ethnic Minorities
in Europe (HOME) COST IS0603
Grant NIH- Fogarty = Vplyv depresie u diabetických pacientov –
prevalencia a náklady na Slovensku a v Rumunsku
Grant AV MŠSR = Vplyv rómskeho zdravotného asistenta na
zdravotný stav obyvateľov rómskej osady a spôsob poskytovania
zdravotníckych služieb rómskym komunitám
MATRA program: Surveillance antimikrobiálnej rezistencie v
humánnej medicíne v Chorvátsku
Grant DG SANCO = Hodnotenie dopadov na zdravie v nových
členských krajinách a prístupových krajinách
Grant NIH – Fogarty = FIRCA Prípadová štúdia rakoviny prsníka na
Slovensku v spolupráci s Mayo clinic, Rochester, USA
Grant DG SANCO = Efektívnosť hodnotenia dopadov na zdravie
Grant WHO, EU = PHASE projekt Identifying enabling factors and
bariers for HIA. An analysis of the policy in Italy and Slovakia)
Grant CDC, Atlanta, USA = GYTS study (Globálna štúdia zameraná
na fajčenie mladistvých)

Členstvo vo vedeckých Slovenská asociácia verejného zdravia (SAVEZ), Slovenská
spoločnostiach
epidemiologická spoločnosť, člen Akademického senátu Trnavskej
univerzity v Trnave, člen Vedeckej rady FZSP TUvT
Vedecká škola

V Trnave, 26.8.2010

Školiteľ dizertačných prác – 3; školiteľ diplomových prác – 25;
školiteľ bakalárskych prác – 13, školiteľ ŠVOČ - 6
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