Životopis
Osobné údaje
Priezvisko /Meno
Telefóny
E-mail

BAJZÍKOVÁ Katarína
+ 421 915 738 477, +421 2 52 92 5016
katarina@pdcs.sk

Prax
Od – do
Zamestnanie alebo pracovné
zaradenie
Hlavné činnosti a zodpovednosť
Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva
Od – do
Zamestnanie alebo pracovné
zaradenie
Hlavné činnosti a zodpovednosť
Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva
Od – do
Zamestnanie alebo pracovné
zaradenie
Hlavné činnosti a zodpovednosť

Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva
Od – do
Zamestnanie alebo pracovné
zaradenie
Hlavné činnosti a zodpovednosť

Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva
Od – do
Zamestnanie alebo pracovné
zaradenie
Hlavné činnosti a zodpovednosť

Od – do
Zamestnanie alebo pracovné
zaradenie
Hlavné činnosti a zodpovednosť

október 2011 – súčasnosť
projektová manažérka, PDCS, o.z., Bratislava
odborné a organizačné zabezpečenie realizácie projektov a kontraktov
tretí sektor, občianske združenie

január 2010 – október 2011
obchodná koordinátorka v spoločnosti v Swiss Re, Bratislava
administratívna podpora , asistencia a koordinácia procesov v rámci fakultatívneho
zaisťovníctva v oblasti zodpovednosti a majetku
poisťovníctvo, zaisťovníctvo

február 2010 – súčasnosť
spoluzakladateľka Afrického centra Slovenska o.z., Bratislava, Považská Bystrica
členka predsedníctva, zabezpečenie kurzu Africké štúdíe na Filozofickej fakulte a Fakulte
sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave, spolupráca s partnermi z V4 na
vybudovaní vyšehradskej africkej siete
tretí sektor, občianske združenie

september 2007 – január 2010
interná doktorandka, vysokoškolská odborná asistentka na Fakulte politických vied
a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
vedenie seminárov a prednášok v rámci predmetu Africké teritoriálne štúdie, Politikum
subsaharskej Afriky, vedenie bakalárskych a diplomových prác, účasť na fakultných
a univerzitných projektoch, vedenie vlastného výskumného projektu
vzdelávanie, školstvo

máj 2007 – január 2008
organizačná koordinátorka v rámci projektu Národného konventu o Európskej únii
organizácia a manažment stretnutí pracovnej skupiny energetická bezpečnosť, klimatické
zmeny
február – marec 2006
stážistka na Zastupiteľskom úrade SR v Paríži
monitorovanie politickej agendy francúzsko – slovenských vzťahov, oboznámenie sa
s konzulárnou praxou, aktívna účasť na aktivitách Slovenského inštitútu v Paríži

Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva
Od – do
Zamestnanie alebo pracovné
zaradenie
Hlavné činnosti a zodpovednosť
Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva
Od – do
Zamestnanie alebo pracovné
zaradenie
Hlavné činnosti a zodpovednosť

Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva

zahraničné vzťahy SR a diplomacia

september 2005
tlmočníčka Sekretariátu Medzinárodnej motocyklovej súťaže v Endure “Šesťdňová“ –
ISDE 2005 v Považskej Bystrici
tlmočenie, preklad a administratívne služby
tlmočenie, preklad, administrácia

august 2004
stážistka na 1. Teritoriálnom odbore Bilaterálnej sekcie (referát Francúzsko, Monako)
Ministerstva zahraničných vecí SR
spolupodieľanie sa na príprave podkladových materiálov pre prezidenta SR pri príležitosti
60. výročia SNP v súvislosti s príchodom francúzskej delegácie, monitorovanie politickej
agendy slovensko – francúzskych vzťahov
zahraničné vzťahy SR a diplomacia

Vzdelávanie a príprava
Od – do
Názov získanej kvalifikácie
Profesijné zručnosti

Názov a typ organizácie
poskytujúcej vzdelávanie
a prípravu

Stupeň vzdelania v národnej alebo
medzinárodnej klasifikácii
Od - do

október 2006 – august 2009
PhD. v odbore Medzinárodné vzťahy
analytické zručnosti, komunikačné a organizačné schopnosti - vedenie seminárov
a prednášok v rámci predmetu Africké teritoriálne štúdie, vedenie bakalárskych
a diplomových prác, spoluorganizácia fakultných a univerzitných projektov (Národný
konvent o EÚ, Slovensko – Maďarský seminár študentov medzinárodných vzťahov),
terénny výskum v Senegale a Libérii
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici
Nordický Inštitút Afriky v Uppsale (Švédsko)
Fakulta právnych a politických vied, Univerzita Gaston Berger v Saint-Louis (Senegal)
CERCCLE, CERDRADI, Univerzita Montesquieu v Bordeaux (Francúzsko)
PhD. - tretí stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore Medzinárodné vzťahy

september 2004 - jún 2006

Názov získanej kvalifikácie

Mgr. v odbore Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Hlavné predmety/profesijné
zručnosti

Medzinárodné vzťahy, Medzinárodné právo, Medzinárodné organizácie, Integračné
procesy a základy európskeho práva / analytické a organizačné zručnosti v rámci
študentského spolku EFPOLIT (Asociácia frankofónnych študentov)

Názov a typ organizácie
poskytujúcej vzdelávanie a
prípravu
Stupeň vzdelania v národnej alebo
medzinárodnej klasifikácii
Od - do

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici
Fakulta politických vied Robert Ruffilli, Univerzita v Bologni (Taliansko)
Mgr.- druhý stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore Medzinárodné vzťahy
a diplomacia
september 2001 - máj 2004

Názov získanej kvalifikácie

Bc. v odbore Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Hlavné predmety/profesijné
zručnosti

Medzinárodné vzťahy, Dejiny politických teórií, Politické dejiny strednej Európy,
Politická geografia / analytické a organizačné zručnosti v rámci študentského spolku
EFPOLIT (Asociácia frankofónnych študentov)

Názov a typ organizácie
poskytujúcej vzdelávanie a
prípravu

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela

Stupeň vzdelania v národnej alebo
medzinárodnej klasifikácii

Bc.- prvý stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Osobná spôsobilosť
Materinský jazyk

Slovenský jazyk

Ďalšie jazyky
Sebahodnotenie
Európska úroveň

Porozumenie

(*)

Počúvanie

Čítanie

Hovorenie
Ústna interakcia

Písanie

Samostatný ústny
prejav

Anglický jazyk

C2

Skúsený
používateľ

C2 Skúsený
používateľ

C1

Skúsený
používateľ

C1

Skúsený
používateľ

C1 Skúsený
používateľ

Francúzsky jazyk

C2

Skúsený
používateľ

C2 Skúsený
používateľ

C2

Skúsený
používateľ

C1

Skúsený
používateľ

C1 Skúsený
používateľ

Taliansky jazyk

C1

Skúsený
používateľ

C1 Skúsený
používateľ

B2

Samostatný
používateľ

B2

Samostatný
používateľ

B2

Španielsky jazyk

B1

Samostatný
používateľ

B1

A1

Nemecký jazyk

A2

Organizačné zručnosti

Počítačové zručnosti
Ďalšie zručnosti
Vodičský preukaz

Doplňujúce informácie

A1
A2
Používateľ
Používateľ
Používateľ
základného jazyka
základného jazyka
základného jazyka

A2
A1
A1
A2
Používateľ
Používateľ
Používateľ
Používateľ
Používateľ
základného jazyka
základného jazyka
základného jazyka
základného jazyka
základného jazyka
(*)

Sociálne zručnosti

Samostatný
používateľ

Samostatný
používateľ

Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF)

analytické, projektové, komunikačné a tímové zručnosti – osvojené v rámci
vysokoškolského štúdia, pôsobenia v študentskej asociácii EFPOLIT (zastupovanie UMB
v integračnom procese do Univerzitnej agentúry Frankofónie) a účasti na projektoch
uvedených nižšie.
organizačné zručnosti získané na základe pôsobenia v mimovládnom sektore: EFPOLIT
(podpredseda pre medzinárodnú spoluprácu), Cap à l’Est – Asociácia Cesta na východ
(asistentka výkonnej riaditeľky Festivalu Cap à l’Est 2005, 2006, 2007, Festivalu Mozaika
kultúr – koordinátorka verejných diskusií, zodpovedná za protokol).
pokročilá znalosť MS Windows, MS Office, ovládanie internetu
hra na klavír – absolvent II. cyklu ZUŠ v Považskej Bystrici
skupina B
Získané jazykové certifikáty nad rámec štátnych jazykových skúšok z anglického
a francúzskeho jazyka:
francúzsky jazyk - DALF (úroveň C1) , 25. 05. 2006,
taliansky jazyk – (úroveň B1+), 13. 05. 2005
Účasť na vybratých projektoch:
máj 2012 – súčasnosť
Medzinárodný vyšehradský fond (IVF) a Britská rada (BC): budovanie dialógu medzi V4 a MENA
regiónom, založenie tradície osláv Dňa Afriky na Slovensku a V4 priestore
január 2012 – súčasnosť
SAMRS – podpora občianskej spoločnosti v Tunisku
oktobér 2011 – január 2014
EuropeAid – podpora miléniových rozvojových cieľov v rámci V4 regiónu
september 2010 – november 2011
grantový program Nadácie Tatrabanky (Vedieť viac): „Africké štúdie“
október 2006 – august 2009
vedecko – výskumný doktorandský projekt: „Bezpečnostné výzvy v západnej Afrike v kontexte
postkonfliktnej rekonštrukcie v Libérii”, absolvovanie štúdijno-vedeckých pobytov na Université
Montesquieu Bordeaux IV. (Francúzsko), Université Gaston Berger de Saint-Louis (Senegal),
Nordic Africa Institute Uppsala (Švédsko) a terénneho výskumu v Monrovii (Libéria)

október 2008
spoluorganizácia medzinárodného festivalu: „Mozaika kultúr” (organizátori: Informačná kancelária
Európskeho parlamentu na Slovensku, Asociácia – Cesta na Východ)
máj 2007 - január 2008
spoluorganizácia projektu: Národný konvent o budúcnosti EÚ 2007, (organizátori: Úrad vlády SR,
Ministerstvo zahraničných vecí SR, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB)
október 2006
organizácia medzinárodného kolokvia venovaného 100. výročiu narodenia L. S. Senghora
(organizátor: EFPOLIT, Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Bratislave, Alliance Française v
Banskej Bystrici)
september 2005
spoluorganizácia 6. Medzinárodnej študentskej akadémie: „Integration of the new members in the
EU: current situation and prospects for the future” (Organizátor: EFPOLIT)
Publikačná činnosť:
BAJZÍKOVÁ, K. – DUKHQAN, D. – OTHMAN, E. – SALIB, M. 2012. The Slovak Transition
Experience-sharing within Slovak – Tunisian case of Cooperation. IN: Raslavská, I. (ed.):
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