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VZDELANIE 

od 2016 Štúdium manažmentu v zdravotníctve Master of Health Administration Vysoká 

škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 

2010 – 2017 Doktorandské štúdium, PhD. v odbore vnútorné lekárstvo, SZU, Bratislava 

2015 Atestácia z posudkového lekárstva, SZU, Bratislava 

2006 Atestácia zo všeobecného lekárstva, SZU, Bratislava 

2001 Atestácia z vnútorného lekárstva, SZU, Bratislava 

1991-1997 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, všeobecné lekárstvo 

 

PROFESIONÁLNE SKÚSENOSTI 

od 2006 Všeobecný lekár pre dospelých, ambulancia vo Veľkom Bieli (okres Senec) 

od 2012 Posudkový lekár – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ÚPSVaR Pezinok, 

Mesto Senec a ďalších 22 obcí okresu Senec 

2003-2006 Manažér medicínskeho oddelenia a oddelenia liekovej bezpečnosti Klinické 

skúšanie liekov, IMFORM s.r.o., Bratislava 

1998-2002 Národný ústav tuberkulózy a respiračných ochorení, Bratislava 

1997-1998 Odborný liečebný ústav tuberkulózy a respiračných ochorení, Nitra 

 

DOTERAJŠIE AKTIVITY V SSVLP 

Od roku 2010 sa venujem medzinárodnej spolupráci a organizácii konferencií. 4 roky som 

reprezentovala slovenských všeobecných lekárov v medzinárodnej organizácii WONCA a tiež 

Asociácii učiteľov všeobecného lekárstva EURACT.  

Od 2013 vyučujem všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a od roku 2017 



školím rezidentov v mojej ambulancii. Prednášam a publikujem na Slovensku aj v zahraničí, 

som spoluautorkou 2 vysokoškolských učebníc zo všeobecného lekárstva.  

V súčasnosti pracujem v 2 komisiách WONCA – Svetová komisia pre členstvo a WONCA 

komisia pre organizáciu európskych konferencií. Na mojom blogu publikujem články o 

prevencii, zdraví, zdravotnej starostlivosti ako aj príbehy pacientov www.janabendova.blog.  

Mám bohaté skúsenosti s médiami – tlačové konferencie, vystúpenia v TV, ako aj spolupráce 

s printovými médiami. 

Okruhy problémov, ktoré považujem za potrebné riešiť Kvalitný a udržateľný Rezidentský 

program. Pokračovanie v medzinárodnej spolupráci. Zvýšenie kompetencií všeobecných 

lekárov.  

Odstránenie nezmyselných obmedzení v diagnostike aj liečbe. Sledovanie legislatívnych 

zmien a aktívna účasť v pripomienkovom konaní. Organizácia výročných konferencií 

a európskej konferencie WONCA 2019 v Bratislave. 

 

http://www.janabendova.blog/

