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2010 – špecializačná skúška v odbore „detská psychiatria“ (Univerzitná nemocnica Martin,
Psychiatrická klinika, Martin, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave)
2018 - profesor (Jesseniova lekárska fakulta UK Martin)
Významné pracoviská, kde doposiaľ pôsobilA:
1994 - 1995 – sekundárny lekár, NsP Čadca – Liečebno-preventívna starostlivosť – detské oddelenie
1995 – doteraz - Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin
Počet doktorandov:
počet vyškolených doktorandov: 6
počet v súčasnosti školených doktorandov: 2
Extenzívne ukazovatele (počty) vedeckej produktivity:
Počet výstupov tvorivej činnosti: 477
Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus : 122
Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej
činnosti: 1174
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni: 20
Tématika vlastnej vedeckej práce:
Vedecko-výskumná činnosť sa zameriava na štúdium zmien kardiovaskulárnej regulácie v interakcii so
zápalovými a subjektívnymi charakteristikami pri psychických (depresívna porucha, ADHD) a somatických
(obezita, diabetes mellitus, hypertenzia) použitím tradičných ako i nekonvenčných nelineárnych metód
hodnotenia biosignálov (frekvencia srdca, tlak krvi) so zameraním na detský a adolescentný vek.
Ďalšia časť výskumu je zaoberá psychofyziologickým aspektom - sledovanie autonómnej reaktivity počas
aplikácie rôznych stresorov (Stroopov test, mentálna aritmetika, emočné stresory) použitím komplexného
hodnotenia (elektrodermálna odpoveď, pulzová vlna, periférna teplota, EMG, pulzová vlna) v interakcii so
psychologickou individuálnou charakteristikou za fyziologických i patologických podmienok.
Vedeckovýskumné zameranie je priamo aplikovateľné v klinickej praxi a je výsledkom spolupráce s klinickými
pracoviskami (Psychiatrická klinika, Klinika detí a dorastu, Pediatrická kardiológia).
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členka redakčnej rady: Cognitive Remediation Journal (Česká republika); Kardiológia pre pediatriu;
členka výboru Detská a adolescentná psychiatria Slovenskej Psychiatrickej spoločnosti
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