
  
 

Životopis   
 
 

  

Osobné údaje  

Priezvisko(á) / Meno(á) PETERKOVÁ, Viera 

Adresa(y) Nevädzova 12, SK–917 02 Trnava 2, Slovenská republika 
Telefón(y) 033/551 46 18 Mobil: 0905 68 93 15 

Fax(y) 033/551 60 47 
E-mail(y) vpeterka@truni.sk 

  

Štátna(e) príslušnosť(ti) Slovenská republika 
  

Dátum narodenia 07.07.1970 
  

Pohlavie Žena 
  

Prax  
  

Od - do Október 2000 doteraz 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Vysokoškolský učiteľ 

Hlavné činnosti a zodpovednosť Prorektor TU pre študijné záležitosti - riadenie pedagogickej činnosti TU v Trnave 
Zástupca vedúceho Katedry biológie PdF TU – personálne a finančné riadenie 
Vedenie prednášok a cvičení s biologickým zameraním 
Vedecko – výskumná činnosť 

Názov a adresa zamestnávateľa Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Priemyselná 4, 918 43 Trnava 
Druh práce alebo odvetvie 

hospodárstva 
Výučba predmetov s biologickým zameraním 
Vedecko – výskumné aktivity, účasť na vedeckých projektoch, publikačná činnosť 
Riadiaca činnosť na úrovni katedry a univerzity 

Od - do Október 1995 do október 2000 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Vysokoškolský učiteľ 

Hlavné činnosti a zodpovednosť Vedenie prednášok a cvičení s biologickým zameraním 
Názov a adresa zamestnávateľa Vysoká škola poľnohospodárska, Agronomická fakulta, Katedra zoológie a environmentalistiky, Tr. A. 

Hlinku 2, 949 76 Nitra 
Druh práce alebo odvetvie 

hospodárstva 
Výučba predmetov s biologickým zameraním 
Vedecko – výskumné aktivity, účasť na vedeckých projektoch, publikačná činnosť 

Od - do Júl 1988 do Júl 1989 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Laboratórny technik 

Hlavné činnosti a zodpovednosť Laboratórna činnosť - rozbor mlieka 
Názov a adresa zamestnávateľa Krajský plemenársky podnik Bratislava, Rozborová stanica mlieka Trnava, Malá ul., 917 01 Trnava 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

Rozbor mlieka v laboratórnych podmienkach – mechanický, aj automatizovaný  
Obsluha prístrojov 

  

Vzdelávanie a príprava  
 

  

Od - do 
Názov získanej kvalifikácie 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

 
Od - do 

Apríl 2017 
Docent (doc.) v odbore Odborová didaktika, Teória biologického vzdelávania 
 
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta 
 
Doc. 
 
Október 1994 do november 2001 

Názov získanej kvalifikácie Philosophiae doctor (PhD.) v odbore Všeobecná zootechnika, špecializácia Ekológia živočíchov 
Hlavné predmety / profesijné zručnosti Všeobecno-vzdelávacie predmety 

- anglický jazyk, ruský jazyk 
- informatika 

Odborné predmety vrátane voliteľných  

- prírodovedné predmety so zameraním na ekológiu a environmentalistiku  

 
Názov a typ organizácie poskytujúcej 

vzdelávanie a prípravu 
Vysoká škola poľnohospodárska, Agronomická fakulta, Nitra 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

PhD. 

  

Od - do Október 1989 do Jún 1994  
Názov získanej kvalifikácie Inžinier (Ing.) v odbore Zootechnik, špecializácia Ochrana a tvorba životného prostredia 



  
 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Všeobecno-vzdelávacie predmety 
- anglický jazyk, ruský jazyk 
- matematika, informatika 
- chémia, biológia 

Odborné predmety vrátane voliteľných  

- prírodovedné predmety so zameraním na zootechniku  

- prírodovedné predmety so zameraním na ekológiu a environmentalistiku  

- technológie 

- predmety s ekonomickým a právnym zameraním 
 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Vysoká škola poľnohospodárska, Agronomická fakulta, Nitra 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

Ing. 

Od - do September 1984 do jún 1988  
Názov získanej kvalifikácie Maturitná skúška v odbore chovateľ 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Všeobecno-vzdelávacie predmety 
- slovenský  jazyk, ruský jazyk 
- matematika, fyzika,  informatika 
- chémia, biológia 

Odborné predmety vrátane voliteľných  

- prírodovedné predmety so zameraním na zootechniku  

- prírodovedné predmety so zameraním na ekológiu a environmentalistiku  

- technológie 

- predmety s ekonomickým a právnym zameraním 
  

  

Osobná spôsobilosť  
  

Materinský(é) jazyk(y) Slovenčina 
  

Ďalší(ie) jazyk(y)  
Sebahodnotenie  Porozumenie Hovorenie Písanie 

Európska úroveň (*)  Počúvanie Čítanie Ústna interakcia Samostatný ústny 
prejav 

 

Anglický jazyk  
(B1) 

Samostatný 
používateľ 

(B1) 
Samostatný 
používateľ 

(B1) 
Samostatný 
používateľ 

(B1) 
Samostatný 
používateľ 

(B1) 
Samostatný 
používateľ 

Ruský jazyk  
(B1) 

Samostatný 
používateľ 

(B1) 
Samostatný 
používateľ 

(B1) 
Samostatný 
používateľ 

(B1) 
Samostatný 
používateľ 

(B1) 
Samostatný 
používateľ 

 (*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF) 
  

Sociálne zručnosti a kompetencie - schopnosť tímovej práce,  získaná počas pôsobenia v rôznych pracovných a odborný kolektívoch 
(v zamestnaní, pri práci na vedeckých a odborných projektoch) 

- dobrá schopnosť adaptovať sa na multikulturálne prostredie získaná pracovnými skúsenosťami 
v zahraničí (krátkodobé pracovné pôsobenia v Nórsku, Holandsku a bývalom Sovietskom zväze 
počas stredoškolského a vysokoškolského štúdia) 

- - dobré komunikačné zručnosti získané počas pôsobenia ako člen akademického senátu, člen 
vedenia katedry biológie a člen vedenia pedagogickej fakulty 

  

Organizačné zručnosti a 
kompetencie 

- vedenie (v súčasnosti som zodpovedná za tím cca 450 ľudí v oblasti pedagogickej činnosti);  
- zmysel pre organizáciu (skúsenosti s organizáciou odborných a vedeckých podujatí, skúsenosti 

s personálnym zabezpečením výkonu prác na katedre biológie );  

- dobré skúsenosti z riadenia projektov alebo tímu (odborné garantovanie projektov, zástupca 
vedúceho projektov, vedúci projektov)  

  

Technické zručnosti a kompetencie - dobrá znalosť kvality kontrolných procesov (zodpovedala som za zavedenie auditu kvality na PdF 
TU podľa modelu CAF) – absolvent školenia využitia modelu CAF na riadenie kvality procesov 

- ovládanie prístrojov používaných v prírodovednom výskume (mikroskopy, laboratórne prístroje, 
analyzéry, spektrofotometre a pod.), získané počas štúdií, ako aj pedagogickej praxe 

  

Počítačové zručnosti a kompetencie - dobrá znalosť nástrojov Microsoft Office™ (Word, Excel a PowerPoint);  
- základné znalosti aplikácií grafického designu (PhotoShop™) 
- dobrá znalosť aplikácie na štatistické vyhodnotenie údajov a súborov (Statistica) 
- dobrá znalosť vyhľadávania v rôznych databázach, práca s internetom 

  

Umelecké zručnosti a kompetencie - spev (1976 – 1997 člen rôznych speváckych zborov) 
  

Ďalšie zručnosti a kompetencie - cvičiteľ turistiky a vedúci útvaru orientačného behu (absolventka  školení, aktívny účastník 
turistických zrazov) 

  

Vodičský(é) preukaz(y)      Kategória A, B, M, T 
  



  
 

 


