
 

 

 

 

 
 
Energická a kreatívna farmaceutka s analytickým myslením a pragmatickým 
jednaním. Mojou devízou je učenlivosť, vďaka ktorej viem čeliť novým výzvam a som 
schopná sa rýchlo adaptovať  na nové podmienky. Vďaka názorovej tolerancii a 
empatii som silný tímový hráč. 
 

  
Odborná asistentka Farmaceutická fakulta UK – Bratislava 
september 2018 – doposiaľ 
 Základný výskum v oblasti farmakognózie (látok prírodného pôvodu) 
 Publikačná činnosť v domácich aj zahraničných karentovaných časopisoch 
 Pedagogická činnosť: vedenie laboratórnych cvičení a diplomových prác 

 

Odborná koordinácia Worwag Pharma GmbH & Co.KG – Bratislava 
apríl 2016 – október 2017 
 Spolupráca pri príprave a realizácii marketingovej stratégie pri uvedení produktu 

na trh 

 
Materská a rodičovská dovolenka  
február 2013 – september 2018 
 

Podnikanie (živnosť) www.bylinkovecaje.sk – Bratislava 
február 2013 – doposiaľ 
 Internetový predaj vlastných čajových bylinných zmesí 
 Odborné poradenstvo v oblasti prírodných liečiv 
 Semináre a workshopy o liečivých rastlinách 
 

Interná doktorandka Farmaceutická fakulta UK – Bratislava 
september 2009 – august 2013 
 Základný výskum v oblasti štúdia synergie nízkomolekulových látok prírodného 

pôvodu 
 Publikačná činnosť v domácich aj zahraničných karentovaných časopisoch 
 Spolupráca na projektoch Slovenskej akadémie vied 
 Pedagogická činnosť: vedenie laboratórnych cvičení a diplomových prác 
 

 
 
 

Elena Kurin, PhD. 
E-mail: elena.kurin@uniba.sk 
 

PRACOVNÉ 
SKÚSENOSTI 



Lekárnička  
Onkologický ústav sv. Alžbety – Bratislava 05/2007 – 12/2007 
Lekáreň Koloseo – Bratislava   06/2008 – 12/2008 
Lekáreň Karmel – Bratislava   01/2009 – 08/2009 
 Poskytovanie kompletnej lekárenskej starostlivosti 
 

Philosophiae doctor v odbore farmakognózia (PhD.)  
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského (FaF UK) – Bratislava 
2013 
 

Pedagogická spôsobilosť  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského 
(RKCMBF UK) – Bratislava 
2011 
 

Magister katolíckej teológie (Mgr.) RKCMBF UK – Bratislava 
2011 
 

Doktor farmácie (PharmDr.) FaF UK – Bratislava 
2009 
 

Magister farmácie (Mgr.) FaF UK  – Bratislava 
2008 
 

 

Anglický jazykový kurz - ESL Pacific Canada Collage – Vancouver 
leto 2006  

 
Študijný pobyt Erasmus Viedenská univerzita – Viedeň  
október – december 2010 
 

Kurz nenásilnej komunikácie s Evou Rambalovou – Bratislava 
december 2011  
 

 
Akademické a vedecké  

 Príprava a prezentácia odborných informácii pre publikum a lektorovanie 
 Analytické a biochemické metódy 
 Metódy molekulárnej a bunkovej biológie 
 Optická mikroskopia 
 Štatistické spracovanie dát 

 
 
 
 
 
 

VZDELANIE 

ZRUČNOSTI 

KURZY A STÁŽE 

IT 

 MS Office 
 WordPress 

 

Jazyky 

 Anglický - pokročilý (plynulo) 
slovom aj písmom 

 Nemecký -  začiatočník 
 


