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 KANDIDÁT do volieb výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického 
lekárstva SLS. Uskutočnia sa korešpondenčným spôsobom 16.mája – 9.júna 2014 
 
MUDr. Jana Zimanová PhD., rod. Molnárová 
CURRICULUM VITAE 

P. Horova 21 
841 07 Bratislava 
j.zimzim@gmail.com 
 
+421 903 665781 
vek: 44 rokov 
 
 

VZDELANIE: vysokoškolské 
 
 
2011- sučasnosť  Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava 

• príprava na atestáciu z pracovného lekárstva  
 
28.6.2010 Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava 

• obhajoba dizertačnej práce: Vplyv hyperbarickej oxygenoterapie na hladinu oxidačného stresu u pacientov  s periférnou 
makroangiopatiou  

 
Atestácie 
27.5.2008 – v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo 
4.7.2001 – z nadstavbovej špecializácie – reumatológia 
22.4.1997 - z interneho lekárstva prvého stupňa 
 
1987 - 1993 Lekárska fakulta UK, Bratislava 
1983 - 1987 Gymnázium Veľký Krtíš 
 
 

PRIEBEH ZAMESTNANÍ 
 
10/2013 -súčasnosť  Klinike  urgentnej medicíny a všeobecného lekárstva  
                odborný asistent    prednášky   pre voliteľný predmet všeobecné lekárstvo 
 
12/1997 – súčasnosť Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava 

• odborný asistent  
• práca pri ložku, diagnostika a difereciálna diagnostika  interných a profesionálnych ochorení,  účasť na celoslovenských 

konzultačných dňoch pri priznávaní chorôb z povolania 
• výuka študentov medicíny   III., IV.,V.,  VI. ročníka v oblasti internej propedeutiky, internej medicíny, pracovného lekárstva 

a toxikológie 
 
01.04.2014-– súčasnosť STAMED nzz  s.r.o., ambulancia  všeobecného lekára pre dospelých  

• ambulantná prax v oblasti všeobecného lekárstvo  
• práca v  Pracovno zdravotnej službe -  vykonávanie  vstupných, periodických a výstupných prehliadok pre zamestnávateľa, 

organizácia prehliadok pre zamestnavateľa 
 
01.02/2008 – súčasnosť CMB nzz.s.r.o., ambulancia všeobecného lekára a reumatologická ambulancia 

• ambulantná prax v oblasti všeobecného lekárstva,  reumatologická 
• práca v  Pracovno zdravotnej službe -  vykonávanie  vstupných, periodických a výstupných prehliadok pre zamestnávateľa, 

organizácia prehliadok pre zamestnavateľa 
 
01.02.2004 – 31.1.2008  Fidelitas NZZ s.r.o - reumatologická-osteologická ambulancia  

• asistencia pri zakladaní pracoviska, organizácia práce 
• diagnostika  reumatologikcých ochorení   
• vykonávanie  denzitometrických vyšetrení, vyhodnocovanie 

 
07/1996 – 11/1997 Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava 

• odborný  pracovník,  sekundárny lekár pri  lôžku  
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10/1993- 06/1996 II. Interná klinika, Fakultná nemocnica, Lekárska fakulta UK, Bratislava 

• postgraduálne štúdium 
 
09/1993 – Pľúcne oddelenie, NsP Kremnica 
 
 
 

ZNALOSTI 
 
Jazykové znalosti  

• Anglický jazyk - základná  znalosť 
• Nemecký jazyk - základná  znalosť 
• Ruský jazyk – základná  znalosť 

 
Administratívne a ekonomické znalosti 

• Fakturácia základy 
• Vedenie ambulancie 
•  Zmluvné vzťahy s poisťovňami 

 
Počítačové znalosti – používateľ 

• Microsoft Windows 
• Microsoft Excel 
• Microsoft PowerPoint 
• Sofprogres Winambulancia  

 
Vodičský  preukaz  

• skupina B,  100 000km 
 
 

Prehlasujem, že som nikdy nebola stíhaná za trestný čin. 
Údaje uvedené v tomto životopise sú pravdivé. 
 
 
 
5.Dátum a podpis/v prípade elektronického zaslania dátum doručenej správy 
V Bratislave 10.5.2014      MUDr. Jana Zimanová, PhD 
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