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Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul
Dátum a miesto narodenia
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší
akademický rast

Ďalšie vzdelávanie

Tatiana HAJDÚKOVÁ, FEKÁROVÁ,
RNDr., PhD.
1963 Bratislava
 2010–2013 – vysokoškolské štúdium III.
stupňa; Akadémia Policajného zboru v
Bratislave, študijný program 8.3.1:
Ochrana osôb a majetku, odbor 62–65–9:
Kriminológia, kriminalistika (PhD. –
philosophiae doctor); téma dizertačnej
práce:
„Kriminalistické
aspekty
objasňovania softvérovej kriminality“.
 2006-2007 špecializačné kvalifikačné
štúdium informatika téma záverečnej
práce Meranie z digitálneho záznamu
 1989
štátna
rigorózna
skúška
v študijnom odbore teória vyučovania
fyziky
 1983–1988 - vysokoškolské štúdium II.
stupňa; Matematicko-fyzikálna fakulta
Univerzity Komenského, Bratislava,
študijný odbor: učiteľstvo všeobecno
vzdelávacích predmetov matematikafyzika,
 2016 Erazmus+PA ČR Praha
 2016 kurz Monitorovanie, odhaľovanie,
objasňovanie a vyšetrovanie extrémizmu
v kyberpriestore organizovaný odborom
prevencie kriminality kancelárie ministra
vnútra,
 2016 školenie pre vyšetrovateľov a
manažérov/koorinátorov trestných činov,
hlásení,
či
incidentov
počítačovej
kriminality, vrátane počítačovej forenznej
analýzy, úrad kriminálnej polície, odbor
počítačovej kriminality, P PZ SR (UKP
OPP P PZ SR),
 2016 školenie „Budovanie kapacít pre boj
proti počítačovej kriminalite / Cyber Crime
Training", UKP OPP P PZ SR
 2016 kurz Child Sexual Exploitation Online, Mepa na Akadémii PZ v Bratislave
 2016 Cepol kurz Combating child sexual
exploitation on the internet through
undercover activities, Cepol HQ, Budapest,
Hungary.

Priebeh zamestnaní

Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)

 2015
Train
the
Trainer
Course
organizovaný Centre for Cybersecurity &
Cybercrime Investigation, UCD School of
Computer Science, University Collage
Dublin
 2015 kurz Introduction to Wireless
Investigations organizovaný Centre for
Cybersecurity & Cybercrime Investigation,
UCD School of Computer Science,
University Collage Dublin
 2014 Cepol kurz Počítačová kriminalita
verzus počítačová bezpečnosť, Policajná
vysoká škola, Tampere, Fínsko
 2013 Digital Forensic Analysis and
Investigation, Fibamo
 2013 Network Forensic, Fibamo
 2013 Postgraduálne štúdium v oblasti
informačnej bezpečnosti, ministerstvo
financií SR, 80h
 2013 Train the Trainer Course, Google
Slovakia, IBM Slovakia, Microsoft
Slovakia, etc.
 Od 2015 Cepol webináre Child Sexual
Exploitation Online, Child traffickin,
Police-judical cooperation in the field of
CSE, etc.
 Od 2012 kurzy štatistiky Analýza
kategorizovaných
dát,
klasifikačné
a asociačné stromy, Faktorová analýza,
Analýza kategorizovaných dát, Regresná
analýza a ďalšie
 2006 Certifikát ECDL
 2008 Akadémia Policajného zboru v
Bratislave
 2001 – 2011 Metodicko-pedagogické
centrum, Bratislava, metodik fyziky
a environmentálnej výchovy
 1988 – 2002 Gymnázim Jána Papánka,
Vazovova 6, Bratislava, vyučovanie
matematiky, fyziky, informatiky
 2017 – doteraz – člen oponentských rád na
vedeckovýskumné úlohy
 2016 – doteraz – člen komisií na
vykonanie dizertačných skúšok a obhajoby
dizertačných prác.
 2008 - doteraz – vedenie prednášok,
seminárov
a cvičení
v predmetoch
informatika,
praktická
informatika,
moderné metódy spracovania informácií,

odborná prax - policajné informačné
systémy, informatika 2.
 Vedenie záverečných a diplomových prác,
recenzovanie študentských prác, školiteľ
ŠVOČ v bakalárskom i magisterskom
štúdiu
 2008 - doteraz - člen štátnicových komisií
na záverečných štátnych skúškach KIM
 2008 - doteraz - člen komisií na obhajoby
záverečných prác KIM v bakalárskom i
magisterskom štúdiu.
Odborné alebo umelecké zameranie

Publikačná činnosť Publikačná činnosť
vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie
evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky
MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.) 1.
monografia 2. učebnica 3. skriptá

8.3.1 študijný program ochrana osôb a
majetku; on-line bezpečnosť. bezkontaktné
sexuálne zneužívanie detí v kyberpriestore,
kyberšikanovanie, dátová analýza.
8.3.2 študijný program
bezpečnostnoprávne verejno-právne
služby; dátová analýza.
Monografia (celkom) 6 AH
AAB / 2,5 AH
ABD 2/ 3,5
2. Učebnica (celkom) 8,8 AH
ACB 1 / 3 AH
ACD 2 / 5,6 AH

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu
Kontaktná adresa

(3) citácie zahraničné nereg.: 12
(4) citácie domáce nereg.: 20
Spolu 32
Pracovisko:
Akadémia Policajného zboru v Bratislave,
Katedra informatiky a manažmentu,
Sklabinská 1, 835 17 Bratislava 35

