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Štátnicové komisie  

1. predseda pre záverečné  štátne bakalárske skúšky v študijnom odbore ošetrovateľstvo 

2. člen záverečné štátne magisterské skúšky v študijnom odbore ošetrovateľstvo  

3. člen pre doktorandské skúšky v študijnom odbore ošetrovateľstvo  

4. člen pre habilitačné konanie v študijnom odbore ošetrovateľstvo 

5. člen pre záverečné skúšky pre doplňujúce pedagogické štúdium na PF UK Bratislava 

od roku 2005-2008 

 

Člen vedecký rád 

1. Člen  vedeckej rady  Slezskej univerzity v Opavě, Fakulta verejných politik v Opavě, 

od roku 2007 - 2011 

2. Člen  vedeckej rady  Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdii, 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave  od roku 2011-trvá, 

3. Člen  vedeckej rady   Fakulty verejného zdravotníctva, Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave  od roku 2011-trvá, 

4. Člen vedeckej rady Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, UKF, Nitra, od roku 2011 

- trvá 

 

Člen významných organizácii  

 

1. Člen  Akreditačnej rady, poradný orgán  ministra školstva,  od  októbra 2009-trvá 

2. Člen  Rady pre odborné vzdelávanie a prípravu, poradný orgán vlády SR, od roku 

2009-trvá 

3. Člen Fondu rozvoja pre odborné vzdelávanie a prípravu, od roku 2009-2015 

4. Člen výboru pre odborné kvalifikácie pri pri DG market Európskej komisii v Bruseli 

od  roku 2009-trvá 

5. Členka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. 

 

Člen redakčných rád  

1. Členka redakčnej rady elektronického vedecko-odborného časopisu Ošetrovateľstvo: 

teória- výskum – vzdelávanie 



2. Členka redakčnej rady  vedecko –odborného  časopisu Ošetrovateľský obzor 

3. Členka redakčnej rady zahraničie ČR - Journal of Nursing, Social Studies, Public 

Health and Rehabilitation  

4. Členka redakčnej rady pre tvorbu monografie: Ošetrovateľský slovník 

 

 

Ocenenia: 

1. Nominácia na udelenie ceny Európskej komisie “Jednotný trh EÚ“ za profesionalitu 

a entuziazmus v pomoci občanom uplatňujúcich si svoje práva pri voľnom pohybe 

osôb EÚ v oblasti uznávania odborných kvalifikácií zdravotníckych pracovníkov 

v septembri 2009 

 

2. Zlatá  medaily  sv. Alžbety za rozvoj vysokoškolskej prípravy sestier, udelená 

rektorom VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, jún 2010. 

 

3. Medaila sv. Gorazda udelená ministrom školstva v roku 2013 

 

Iné 

Odborný expert auditu  pre oblasť zdravotníckeho školstva 

 

 

 

 

 


