Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
Research/art/teacher profile of a person

Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update:

I. Základné údaje / Basic information
I.1 Priezvisko / Surname

Fedurcová

I.2 Meno / Name

Ivana

I.3 Tituly / Degrees

PaedDr., PhD., MBA

I.4 Rok narodenia / Year of birth

1968
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace

Košťova 1, 040 01 Košice

I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace
I.7 Pracovné zaradenie / Position

odborný asistent

I.8 E-mailová adresa / E-mail address

ivana.fedurcova@vsbm.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/6663

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff
I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
/ Name of the study field in which a person works at the university

9205 bezpečnostné vedy

I.11 ORCID iD 3

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast /
Higher education and further qualification growth
II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie /
Name of the university or institution

II.b Rok / Year

II.c Odbor a program /
Study field and programme

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého
stupňa / First degree of higher education
II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa / Second degree of higher
education
II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho
stupňa / Third degree of higher education

UPJŠ Košice, Pedagogická fakulta Prešov

1994

PU Prešov, Pedagogická fakulta

2014

pedagogikauč.psychológia;
vychovávateľstvo
predškolská a elementárna
pedagogika

II.4 Titul docent / Associate professor
II.5 Titul profesor / Professor
II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.)

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position

III.b Inštitúcia / Institution

III.c Časové vymedzenie /
Duration

odborná referentka

Mestský úrad Lipany

1986-1992

obchodná manažérka
manažérka
vychovávateľka

PKO Prešov

1992-1994

SZŠ Prešov

1994-1999

učiteľka

OÚ Prešov odbor školstva

1999-2002

asistentka

FZ PU

2002-30.11.2010

asistentka

FZO PU

1.12.2011-2019

odborný asistent

VŠBM v Košiciach

2020-trvá

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností vrátane plánovaných aktivít
/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills includ planned activities
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné /
Activity description, course name, other

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

IV.c Rok / Year

1. kvalifikačná skúška

MPC Prešov

2002

IKT

PU Prešov

2010

Executive Master of Business Administration

IPE Management School Paris

2020

F09_SM_03

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
/ Overview of activities within the teaching career at the university
V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the profile courses taught in the current
academic year according to study programmes
V.1.a Názov profilového predmetu /
Name of the profile course

V.1.b Študijný program /
Study programme

V.1.c Stupeň /
Degree

V.1.d Študijný odbor / Field of
study

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku / Overview of the
responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current academic year
V.2.b Stupeň /
Degree

V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme

V.2.c Študijný odbor / Field of
study

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the
development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year
V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania /
Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure

V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je priradený /
Study field to which it is assigned

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses
V.4.a Bakalárske (prvý stupeň)
/ Bachelor's (first degree)

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác
/ Number of currently supervised theses
V.4.2 Počet obhájených prác
/ Number of defended theses

V.4.b Diplomové (druhý stupeň)
/ Diploma (second degree)

8

8

8

16

V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)
/ Dissertation (third degree)

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes
V.5.a Názov predmetu
/ Name of the course

V.5.b Študijný program
/ Study programme

V.5.c Stupeň
/ Degree

V.5.d Študijný odbor
/ Field of study

Sociológia a Psychológia

Riadenie bezpečnostných systémov

I.

bezpečnostné vedy / Safety and
Security Sciences

Etika bezpečnostných služieb

Riadenie bezpečnostných systémov

I.

bezpečnostné vedy / Safety and
Security Sciences

Manažérska komunikácia

Riadenie bezpečnostných systémov

II.

bezpečnostné vedy / Safety and
Security Sciences
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VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs
VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations
VI.1.a Celkovo / Overall

VI.1.b Za posledných šesť rokov
/ Over the last six years

VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs

21

8

VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus /
Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases

0

0

VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the
research/artictic/other outputs

14

2

VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej
činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases

0

0

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited lectures at
the international, national level

0

0

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs
1.

BCI - Hudáková, L., Fedurcová, I., Klamárová, T. Skupinová prevencia orálneho zdravia (elektronický zdroj) 1. vyd. Vydavateľstvo PU 2012. online ISBN 978-80-555-0686-9. Spôsob prístupu:
http://www.ulib.sk//web/kniznica elpub/dokument/Hudakoval/

2.

AFC - Eliašová, A., Kovaľová, E., Kuriplachová, G., Fedurcová, I., Hudáková, L., Jordán, D: Research results of prevention program "Healthy smile" in preventing dental decay of children in Slovakia.
In: Aktuaľni pytanňa v likuvanni ta profylaktyky stomatolohičnych zachvorjuvaň: materialy II mižnarodnoji stomatolohičnoji konferenciji studentiv ta molodych učenych 2013 Užhorod PRAI
Vydavnyctvo Zakarpaťťa ISBN 978-966-34/0/2-6

3.

ACB - Eliašová, A., Hadašová L., Fedurcová, I: Vybrané kapitoly zo zdravotníckeho manažmentu Vyd. Prešov Vydavateľstvo PU 2017 160 s. ISBN 978-80-555-1823

4.
5.

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other outputs over the last six years
1.

ACB - Eliašová, A.,Hadašová, L., Fedurcová, I. Teória a prax v manažmente . 1.vyd. Prešov Vydavateľstvo PU 2019 160 s. ISBN 978-80-555-2165-7

2.

ACB - Eliašová, A.,Hadašová, L., Fedurcová, I. Manažment kvality v zdravotnej starostlivosti 1.vyd. Prešov Vydavateľstvo PU 2020 191 s. ISBN 978-80-555-2425-2

3.

ABC - Drotárová, J., Opálková, J., Fedurcová I. Kuľtovaja zavisimosť - odna iz samych složnych form zavusimosti. Volgograd, Volgogradskij gosudarstvennyj universitet 2021, ISBN 978-5-9669-3

4.
5.

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs
1.

State the output and the corresponding citation.

2.
3.
4.
5.

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Participation in conducting (leading) the most important
research projects or art projects over the last six years
1.

Implementácia vnútorného systému zabzepečovania kvality do prostredia VŠBM

2.
3.
4.
5.

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností/
Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities
VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position

VII.b Názov inštitúcie, grémia /
Name of the institution, board

VII.c Časové vymedzenia
pôsobenia / Duration

F09_SM_03

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore /
Overview of international mobilities and visits oriented on education and research/artistic/ other activities in the
given field of study
VIII.a Názov inštitúcie
/ Name of the institution

VIII.b Sídlo inštitúcie
/ Address of the institution

VIII.c Obdobie trvania
pôsobenia/pobytu
(uviesť dátum odkedy
dokedy trval pobyt) /
Duration (indicate the
duration of stay)

VIII.d Mobilitná schéma,
pracovný kontrakt, iné (popísať)
/ Mobility scheme,
employment contract, other
(describe)

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts
IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou /
If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned

X. Členstvá v radách, výboroch/Memberships in comitees
IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa členstvá v radách, výboroch a podobne
If relevant memberships in comitees atc. Are mentioned

členka Vedeckej rady VŠBM v Košiciach; tajomníčka AS VŠBM v Košiciach, členka štátnicovej komisie VŠBM v Košiciach

XI.Plán grauačného rastu/Further qualification growth plan
Uveďte plánované obdobie,univerzitu a krajinu, v ktorej plánujete záskať daný titul./Indicate the planned period, the university and the country in which you plan to obtain the degree

P.č.

Meno a
priezvisko

Funkcia

Plánovaná hodnosť
vedecká pedagogická

Graduačný plán
PhD.
Doc.

Prof.

DrSc.

F09_SM_03

