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Relevantné odborné skúsenosti kandidáta: 

• Cieľom jej štúdie a vývoja inovatívnych diagnostických biomarkerov je určovať biomedicínsky 

smer, ktorého výstupy nájdu klinické využitie pri liečbe závažných ochorení, pre ktoré 

doposiaľ nemáme efektívnu liečbu.  

• Je členkou rôznych národných a medzinárodných spoločností: FENS, IBRO, JPND, TRANS 

EUROPEAN STEM CELL.  

• Je nositeľkou Ceny za vedu a techniku 2018 za celoživotné dielo v oblasti regeneračnej 

medicíny ktorú jej udelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ceny M. R. 

Štefánika 2020 za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej vedecko-

technickej spolupráce.  

• V roku 2015 získala zlatú plaketu SAV J. Jessenia za zásluhy o rozvoj lekárskych vied.  

• Je hlavnou riešiteľkou domácich APVV, VEGA, bilaterálnych projektov APVV-CZ, APVV/FR, 

spoluriešiteľkou NIH, COST, ERANET. 

• Je školiteľkou diplomantov a doktorandov, z toho úspešne ukončili 11 doktorandi (PhD.) 

(dvaja zahraniční).  

• Je autorkou vyše 100 vedeckých publikácii v karentovaných časopisoch s citačným ohlasom 

viac ako 1550 citácií, h-index 24.0. 

Najvýznamnejšie publikácie, patenty a ocenenia: 

Publikačná činnosť - vyše 100 CC publikácií, 6 kapitol v knihe, vyše 1550 citácii. H- index 24, ORCID ID      

https://orcid.org/0000-0002-2504-3993, Scopus ID: 35475414700 
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