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Stav:
ženatý
Vzdelanie:

1995 – 2001: Lekárska fakulta UK, Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo
2004 – špecializačná skúška z odboru vnútorné choroby I.st. (internista)
2006: obhajoba dizertačnej práce v odbore angiológia - Ph.D.
2007 – špecializačná skúška z angiológie

Zamestnanie:
- 2001-2016: odborný asistent - II. interná klinika FN, Mickiewiczova 13, Bratislava,
- 2016 – 2017: odborný asistent - I. interná klinika UNB a LFUK, Bratislava.
- od roku 2009 – angiológ-internista vo VASA-CARE,s.r.o., Trnava.
Profesionálne skúsenosti:
- Január 1998 - November 2001: Spolupráca s prof. MUDr. Andrejom Dukátom, CSc. a
Doc. MUDr. Jánom Lietavom, CSc. z II. internej kliniky FN na realizácii výskumných
projektov GALF, VEGA a SLOV-FIN Glutation – účasť na kompletnej realizácii štúdii
od ich prípravy po štatistické vyhodnotenie
- Máj 2000 – 2005: práca na projekte ON TARGET/TRANSCEND vo funkcii investigátora
- Júl 2001 – November 2001 práca na projekte DREAM vo funkcii investigátora –
spolupráca na vyšetrení 280 pacientov
- September 2000 – 2005: práca na projekte HOPE TOO vo funkcii ivestigátora –
spolupráca na vyšetrení 849 pacientov
- 2005 – 2009 – práca investigátora v klinickej štúdii Calisto a v štúdii 3074K5-319-WW,
vrátane GCP tréningu,
- Členstvo v Slovenskej asociácii aterosklerózy – od januára 1999
- Členstvo v Slovenskej angiologickej spoločnosti SLS od r. 2002, práca v organizačnom
výbore kongresu SAS SLS od roku 2003, akruálne vedecký sekretár SAS SLS
- členstvo v SKS SLS od roku 2009.
Počítačové znalosti:
- práca s Microsoft Office 2000 (Word, Excel, Power Point),
Jazykové znalosti:
- plynule: angličtina, základy nemčiny, švédštiny.
Výskumné skúsenosti:
- Literárny rešerš cez knižničné katalógy, internet
- PI vo viacerých medzinárodných štúdiách v III a IV. fáze výskumu
- Zbieranie a analýza dát
- Základy štatistiky
- Organizácia a koordinácia výskumných prác a prezentácia výsledkov
Záujmy:
-

Šport – stolný tenis, tenis, volejbal, futbal, lyžovanie, plávanie
beletria
Environmentálne, kultúrne a politické záležitosti
Zborový spev, gitara.

Referencie a publikácie.
- Na vyžiadanie sú k dispozícii.
v Trnave 02.09.2019

Ivar Vacula

