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Profesijný životopis 

Meno a priezvisko, 

titul 
Ivana TUREKOVÁ, doc. Ing., PhD., MBA 

Rok a miesto 

narodenia 

1960, Trnava 

Vysokoškolské 

vzdelanie a ďalší 

akademický rast 

1983  vysokoškolské vzdelanie  Technológia vody, CHTF SVŠT Bratislava     

(Ing.)                  

2002  ukončené doktorandské štúdium na DF TU vo Zvolene, odbor 

Technológia spracovania dreva,  (PhD.) 

2005  habilitácia MTF STU so sídlom v Trnave v odbore Zabezpečovacia 

technika (doc.) 

Ďalšie vzdelávanie 1990  postgraduálne štúdium  CHTF STU v Bratislave 

1996  Doplnkové pedagogické štúdium 

2002 Štúdium vysokoškolskej pedagogiky pre učiteľov  inžinierov podľa 

európskych štandardov 

2007  Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií 

Priebeh zamestnaní 1983 - 1984 Slovenské škrobárne š.p. Trnava 

1984 - 1994 Pozemné stavby Trnava, podnikový vodohospodár 

1993 -  1997 SOU Voderady 

1997 - 2013 MTF so sídlom v Trnave, STU Bratislava (vedúca Katedry                                        

bezpečnostného inžinierstva a zástupca riaditeľa ÚBEI) 

2014 – doteraz docentka na Katedre techniky  a informačných technológií PF 

UKF v Nitre 

2018 - prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť na PF UKF v Nitre 

Priebeh pedagogickej 

činnosti 

(pracovisko/ 

predmety) 

MTF STU so sídlom v Trnave, Katedra bezpečnostného inžinierstva 

- Priemyselná toxikológa – 1. stupeň, prednášky, semináre (2004 - 2009; odbor 

BOZP, Environmentálne inžinierstvo  a Materiálové inžinierstvo) 

- Inžinierstvo pracovného prostredia – 1. stupeň, prednášky, semináre (2009 -

2012 odbor BOZP, odbor Učiteľstvo praktickej prípravy) 

- Manažment nebezpečných činností - 1. stupeň, prednášky, semináre (2009 -

2013 odbor BOZP) 

- Meranie a monitorovanie škodlivín v pracovnom procese - 1. stupeň, 

prednášky, semináre (2009 -2013; odbor BOZP) 

- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 1. stupeň, prednášky, semináre (2009 

-2013;  celofakultný predmet) 

Garant študijného programu: 8.3.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (na 1. 

stupni, spolugarantka na  2. stupni) (2007 - 2013) 

Spolugarant doktorandského programu Integrovaná bezpečnosť a spolugarantka 

hab. a vymenúvacieho konania za profesora v odbore BOZP (2009 - 2013) 

Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Katedra techniky a informačných technológií 

(od r. 2012) 

- Metódy analýzy rizika - 1. stupeň, prednášky, semináre (2013 -2016) 

- Manažérstvo rizika - 1. stupeň, prednášky, semináre (2019 -2020) 

- Bezpečnosť a hygiena práce - 1. stupeň, prednášky, semináre (2018, 2020) 

- Nebezpečné látky a procesy/odpady -  1. stupeň, prednášky, semináre (2014 

- 2020) 

Garant študijného programu BOZP na 1. stupni 

Školiteľka v doktorandskom štúdiu v študijnom odbore Odborová didaktika  
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Odborné alebo 

umelecké zameranie 

- Vysokoteplotná termická degradácia tuhých materiálov a stanovenie ich 

požiarnotechnických charakteristík 

- Riziká prachovzduchových zmesí z hľadiska bezpečnostnotechnických 

charakteristík a z hľadiska zdravotných účinkov 

- Monitorovanie vnútorného prostredia v školách a využitie výsledkov 

v oblasti technického vzdelávania 

- Kultúra bezpečnosti v školskom prostredí a manažérstvo rizika v školách 

- Model technického vzdelávania v bezpečnosti práci pri príprave žiakov 

praktickej prípravy  

Publikačná činnosť 

vrátane rozsahu 

(autorské hárky) 

a kategórie evidencie 

(napr. AAB, podľa 

vyhlášky MŠVVaŠ SR 

č. 456/2012 Z. z.) 

1. monografia 

2. učebnica 

3. skriptá 

AAB Tureková, I. 2013.  Bezpečnostné a zdravotné riziká prašných látok ; 1. 

vyd. Nitra : UKF, 2013. 138 s. ISBN 978-80-558-0529-0. (100%, 7,3 AH) 

AAB Tureková, I., Lukáčová, D., Bánesz, G. 2018. Monitorovanie faktorov 

pracovného prostredia. Nitra : UKF, 169 s. ISBN 978-80-558-1355-4.  

(3,15 AH) 

ACB Tureková, I., Marková, I., Krištofiaková, L. 2020. Kultúra bezpečnosti v 

školskom prostredí I. 1. vyd. Nitra : UKF, 162 s. ISBN 978-80-558-1563-3. (34 

%, 3,51 AH)  

BCI Tureková, I., Makovická - Osvaldová, L. 2017. Nebezpečné látky, zmesi 

a odpady. 186 strán. Tlač DMC, s.r.o. ISBN 978-80-558-1199-4. (85 %, 11,1 

AH) 

BCI Hrmo, R., Tureková, I. 2020. Manažérstvo vzdelávania v školách. 1. vyd. 

Dubnica nad Váhom : Vysoká škola DTI, 124 s. ISBN 978-80-89732-92-0. (50 

%, 3,45 AH) 

Ohlasy na vedeckú / 

umeleckú prácu 

[1] Citácie v zahraničných publikáciách, registrované vo WoS/ Scopus: 47 

[2] Citácie v domácich publikáciách, registrované vo WoS/ Scopus: 2 

[3] Citácie v zahraničných publikáciách: 48 

[4] Citácie v domácich publikáciách: 23 

Počet doktorandov: 

školených/ukončených  

Školení doktorandi: 1 

Ukončení doktorandi: 1 (6) 

Téma inauguračnej 

prednášky 

Výučbové prostredie ako didaktický konštrukt v technickom vzdelávaní 
 

Vedecká rada fakulty 

a vysokej školy, ktoré 

rozhodovali o návrhu 

na profesora 

Vedecká rada Pedagogickej fakulty UKF v Nitre 

Vedecká rada UKF v Nitre 

Návrh na 

vymenovanie za 

profesora na odbor 

Odborová didaktika 

Kontaktná adresa Katedra techniky a informačných technológií, PF UKF, Drážovská 4,                 

949 74 Nitra, iturekova@ukf.sk, +42137 64 08 262 

 

Dátum: 15.03.2021 

 Podpis uchádzača 

 


