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Meno a priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, vedecko-
pedagogický titul alebo umelecko- pedagogický titul a vedecká 
hodnosť 

Lenka Vorobeľová, rod. Luptáková, RNDr., PhD. 

Dátum a miesto narodenia 1981, Bratislava 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 1999 – 2004 
Katedra antropológie, Prírodovedecká Fakulta, Univerzita 
Komenského, Bratislava, SR 
Udelený titul Mgr., Študijný odbor: Biológia, Špecializácia: 
Antropológia  
2007 
Katedra botaniky a genetiky, Prírodovedecká fakulta,  
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SR 
Udelený titul RNDr., Študijný dbor: Biológia 
2004 – 2007 
Katedra botaniky a genetiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre, SR 
Udelený titul PhD., Študijný program: Aplikovaná biológia 
 

Ďalšie vzdelávanie ABSOLVOVANÉ ZAHRANIČNÉ ŠTÚDIJNÉ POBYTY 
Jún 2006  
Katedra antropológie a humánnej genetiky, Prírodovedecká 
fakulta, Karlova Univerzita, Praha, Česko.  
Jún 2007  
Oddelenie farmakológie a toxikológie,  Univerzita J. W. 
Goetheho, Frankfurt am Main,  Nemecko.   

Priebeh zamestnaní Marec 2008 – marec 2009 
Výskumná pracovníčka 
Katedra antropológie, Prírodovedecká Fakulta, Univerzita 
Komenského, Bratislava, SR 
Marec 2009 - súčasnosť  
Odborná asistentka 
Katedra antropológie, Prírodovedecká Fakulta, Univerzita 
Komenského, Bratislava, SR 
 

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

Katedra botaniky a genetiky, Prírodovedecká fakulta, UKF v 
Nitre/doktorandské štúdium (2004-2007): 

• Molekulárna genetika: cvičenia 

• Molekulárna biológia: cvičenia 

• Antropológia: cvičenia 
Katedra antropológie, Pírodovedecká fakulta, UK v Bratislave 
(2008-2019): 

• Fyzická antropológia: 2 prednášky, cvičenia 

• Antropológia pre pedagógov: 1 prednáška 

• Aplikovaná antropológia: 2 prednášky 

• Biochemická a genetická variabilita človeka: 
prednášky a cvičenia 

• Biológia človeka/Antropológia: cvičenia 

• Dermatoglyfika: cvičenia 

• Biológia reprodukčného a postreprodukčného veku: 
prednášky/seminár 

• Cvičenie z genetiky človeka pre antropológov: 
cvičenia 

• Vedenie bakalárskych a diplomových prác. 
 

Odborné zameranie Odbor: Biológia; Śpecializácia: Antropológia -  so zameraním na 
humánnu genetiku a biomedicínsky výskum. 
 
Výskum zameraný na sledovanie vzájomných interakcií medzi 
kandidátnymi génmi, biochemickými markermi, životným 
štýlom, rizikovými faktormi kardiovaskulárnych ochorení, akými 
sú metabolický syndróm, obezita, diabetes mellitus, 
hypercholesterolémia, hypertenzia  a výskytom/kritickosťou 
menopauzálnych symptómov (napr. návaly tepla, nočné 



potenie). Sledovanie nutričného statusu, hydratačného statusu 
a zloženia tela (tuková hmota, svalová hmota) slovenskej 
populácie pomocou  segmentačnej bioelektrickej impedačnej 
analýzy. Analýza asociácií medzi parametrami zloženia tela, 
kostnou denzitou a zdravotným stavom jedinca. 

Kontaktná email adresa lenka.vorobelova@uniba.sk 
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