PhDr. Ľubica Blašková, Grosslingová 8, 811 09 Bratislava (trvalý pobyt),
Repašského 10, 841 02 Bratislava, Slovenská republika
tel.:+421 903 423 952,
ŽIVOTOPIS
PhDr. Ľubica Blašková
Osobné údaje
Adresa: Repašského 10, 841 02 Bratislava (prechodný pobyt aj korešpondenčná
adresa)
Tel. O2: +421 903423952(viber, whatsApp, messenger, FB, Skype)
E-mail: lubicablaskova@yahoo.co.uk
_________________________________________________
Vzdelanie
Dosiahnuté vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa (doktorandské)
1981 - 1983
FiF UK – Katedra ruského jazyka, študijný pobyt, rigorózne skúšky PhDr., Bratislava
Odbor/špecializácia: ruská literatúra
1975 - 1981
Moskovský štátny pedagogický inštitút, Moskva, ZSSR
Odbor/špecializácia: ruský jazyk, literatúra
1973 - 1974
Gymnázium, Banská Štiavnica
Odbor/špecializácia: maturita
1970 - 1973
Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava
Kurzy a školenia
2009 - Názov kurzu/školenia: ECDL počítače, Certifikát
1993 - Názov kurzu/školenia: Rekvalifikačný kurz účtovníctva a PC Certifikát
1991 - Moskovská štátna univerzita M.V. Lomonosova - študijný pobyt, zvyšovanie
kvalifikácie, Certifikát
1987 - Moskovská štátna univerzita M.V. Lomonosova, študijný pobyt, zvyšovanie
kvalifikácie, Certifikát
_________________________________________________
Priebeh zamestnaní
2018 – Prezidentka slovenskej asociácie absolventov sovietskych a ruských vysokých
škôl
2009 – 2019
vyučovanie slovenského a ruského jazyka
I.2009 - III.2016
Dual Production
Pracovná pozícia: manažér predaja reklamy
Náplň práce: predaj reklamy

V.2008 - XII.2008
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Pracovná pozícia: manažér nákupu
Náplň práce: uzatváranie zmlúv s obchodnými partnermi
III.2008 - IV.2008
MV SR, Migračný úrad, odbor zahraničných stykov
Pracovná pozícia: radca
Náplň práce: organizovanie a zabezpečovanie ZPC
III.2007 - VI.2007
Ministerstvo kultúry SR, sekcia medzinárodnej spolupráce
Pracovná pozícia: generálna riaditeľka
Náplň práce: Tvorba štátnej kultúrnej politiky v oblasti medzinárodnej spolupráce a
európskych záležitostí. Tvorba stratégie súvisiacej s rozhodovacím procesom Európskej
únie na úrovni ministerstva. Tvorba stratégie zámerov a pozičných dokumentov a
presadzovanie záujmov SR v medzinárodných organizáciách, v komisiách a výboroch
Rady EÚ a EK, Rady Európy. Tvorba štátnej politiky, koncepčná činnosť a tvorba
pozičných dokumentov v oblasti koordinácie a plánovania prípravy SK PRES. Tvorba
legislatívnych opatrení v danej oblasti
2004 - 2007
Spoločnosť Apolka, s.r.o.
Pracovná pozícia: vedúca manažérka
Náplň práce: riadenie spoločnosti
IV. 2002 - VII.2002
Ruské centrum vedy a kultúry
Pracovná pozícia: zástupkyňa riaditeľa
Náplň práce: zabezpečovanie chodu centra a organizovanie činnosti centra
1996 - 2002
Ministerstvo kultúry SR, Sekcia medzinárodnej spolupráce
Pracovná pozícia: ministerský radca
Náplň práce: zabezpečovanie kultúrnych stykov so zahraničím, príprava
medzinárodných zmlúv
III.1995 - III.1996
City University Bellevue, USA, Bratislava
Pracovná pozícia: vedúca administratívy
Náplň práce: zabezpečovanie pobytu zahraničných lektorov
1993 - 1996
živnostníčka
Pracovná pozícia: tlmočenie, preklady, organizačno-administratívne práce, výuka
slovenského a ruského jazyka
Náplň práce: výuka, preklady, tlmočenie, administratívne a organizačno-administratívne
práce
1984 - 1992
Vysoká škola ekonomická, Katedra ruského jazyka, Bratislava
Pracovná pozícia: odborný asistent
Náplň práce: Výuka ruského a slovenského jazyka

1982 - 1982
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, stredisko
vedecko-technických informácií, Bratislava
Pracovná pozícia: referent
Náplň práce: evidencia a spracovávanie odbornej literatúry
1983 - 1983
Slovenský fond výtvarných umení, Bratislava
Pracovná pozícia: odborný referent
Náplň práce: zabezpečovanie vydavateľských aktivít
__________________________________________________
Znalosti
Jazykové znalosti:
Slovenský jazyk - materinský jazyk
Ruský jazyk - expert, tlmočenie
Český jazyk - expert, tlmočenie
Anglický jazyk - pokročilý
Nemecký jazyk – pasívne
Ostané slovanské jazyky – dohovorím sa
Administratívne a ekonomické znalosti:
Pokladňa - pokročilý
Strojopis - pokročilý
Počítačové znalosti - používateľ:
Internet (e-mail, www) - expert
Microsoft Excel - užívateľ
Microsoft Outlook - uživateľ
Microsoft Word - expert
T602 - expert
OpenOffice - expert
Ďalšie znalosti, schopnosti a záujmy:
organizačné a riadiace schopnosti
flexibilita, práca s ľuďmi, učiť sa a spoznávať vždy niečo nové
Záujmy:
politika, cestovanie, kultúra
Vodičský preukaz: A, B;
PhDr. Ľubica Blašková
21.2.2019

