Akademický CV
Meno a priezvisko, rodné priezvisko,
tituly
Rok a miesto narodenia

Viktor Foltin, Mgr., Mgr., PhD.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší
akademický rast

1997 doktorát po ukončení PhD. štúdia na Leopold-Franzens Universität Innsbruck,
2004 VKS IIa, vedecko-kvalifikačný stupeň udelený predsedníctvom SAV v Bratislave,
1993 magister po ukončení štúdia fyziky na Univerzite Komenského v Bratislave,
2010 magister po ukončení štúdia náuky o rodine na Katolíckej univerzite v Ružomberku

Priebeh zamestnaní

02/2015 - trvá VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava - vš. učiteľ, odborný asistent.
Predošlé pracovné pozície v Bratislave - vš. učiteľ, vedecký pracovník:
SjF STU (02/2008 - 01/2015) , FMFI UK (03/1999 - 12/2008)

Štipenciá a Postdoktorské pozície
na zahraničných univerzitách

 Štipendista Rakúskeho spolkového ministerstva pre vedu a dopravu: PhD štúdium
Leopold Franzens Universität Innsbruck (10/1994 - 07/1997)
 Postdoc 1 - Institut für IonenPhysik, Universität Innsbruck (1997 /1998)
 Postdoc 2 - Department of Chemisty, Colorado State University (2002 /2003)

Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)

02/2015 - trvá VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava; Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Ladislava, Nové Zámky; Inštitút sv. Jána Bosca, Žilina; Ústav Dr. P. Blahu, Skalica;
Predmety: - Ochrana zdravia a žiarenie; - Zdravotnícke informačné systémy;
- Základy biológie;- Nukleárna medicína; - Biofyzika a rádiológia 1, 2;
- Biofyzika ;- Informatika; - Laboratórne výpočty; - Tropic Team Seminars

1970 v Bratislave

02/2008 - 01/2015 SjF STU, Bratislava - Predmety: - prednášky a laboratórne cvičenia v
anglickom a v slovenskom jazyku Technical Physics I, II.; Technická fyzika I, II. (ext. št.)
07/2004 - 12/2008 FMFI UK, Bratislava - Predmety: - laboratórne cvičenia z mechaniky a
molekulovej fyziky; - laboratórne cvičenia fyzika pre chemikov.

Odborné alebo umelecké zameranie

Verejné zdravotníctvo

Publikačná činnosť vrátane rozsahu
(autorské hárky)
a kategórie evidencie (napr. AAB,
podľa vyhlášky
MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)

I. - Monografie a píspevky v monografiách:
 samostatný autor: ACB (1) - 6 AH
 samostatný autor kapitol v domácich monografiách: AED (3) - 2,1 AH
 spoluautor kapitol v zahraničných monografiách: AEC (5) - 2,4 AH
 spoluautor kapitol v domácich monografiách: AED (2) - 1AH
II. - Full length papers: - spolu 32, z daného počtu prác je 19 registrovaných v databázach
WOS a SCOPUS, kde je v 6 prácach prvý autor (z toho 4 práce, sú registrované v CC)
III. - štatitistika prác: - spolu 116 prác
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateĺstvách (1)
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (13)
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (1)
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (8)
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (1)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (6)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (10)
AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch (19)
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (3)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (9)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (17)
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií (2)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (12)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (3)
AFK Postery zo zahraničných konferencií (2)
AFL Postery z domácich konferencií (4)
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (2)
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (1)
EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch (1)
GAI Správy (1)
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Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu

Štatistika ohlasov (281):
[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (247)
[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (1)
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (24)
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (9)

z uvedeného počtu ohlasov kategórie [o1] je: - 32 ohlasov na prácu kde je VF prvý autor
- 174 ohlasov na prácu, kde je VF spoluautor

Počet doktorandov: školených
ukončených
Téma habilitačnej prednášky

Počet ukončených doktorantov: 0
Počet školených doktorantov: 1 - MUDr. Michal Tulek, št. odbor Verejné zdravotníctvo

Téma habilitačnej práce

Životné prostredie a zdravie – kroky k poznaniu

Kontaktná adresa

e-mail: vfoltin1@gmail.com

Negatívne účinky žiarenia na zdravotníckych pracovníkov, a ich ochrana
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