Životopis
Janovská Kateřina, MVDr.
__________________________________________________________________________________
Vzdělání :
2006 osvědčení Ministerstva zdravotnictví pro samostatný výkon činnosti v oboru Odborný pracovník
v ochraně veřejného zdraví
2006 specializační atestace v oboru hygiena životního a pracovního prostředí - Institut pro další
vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Praha
1988 atestace v oboru hygiena potravin
1977 -1983 Vysoká škola veterinární Brno, obor hygiena potravin
1973 -1977 gymnázium s přírodovědným zaměřením, Vídeňská, Brno, maturita
Některé další kurzy v postgraduálním vzdělávání:
2009 Generalitat de Catalunya, Department de Salut – Building Capacity Project : Training the
trainers alcohol advocacy course
2008 Státní zdravotní ústav, Certifikovaný kurz Poradenství a časná identifikace v oblasti návykového
chování
2007 Min. školství, mládeže a tělovýchovy, Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS
2005 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdrav. oborů, Kurz Strategie EU v oblasti
ochrany veřejného zdraví
2004 Státní zdravotní ústav, kurz Nutriční problematika ve výživě
2001 -2002 Cians/Státní zdravotní ústav: dvouleté postgraduální studium Behaviorální medicína
1998 STOB Praha, Kurz kognitivně-behaviorální terapie obezity
1992 Institut pro další vzdělávání lékařů Praha, Kurz nutriční toxikologie
a další konference, semináře a kurzy
Praxe ve zdravotnictví:
od 4/2010 - OSVČ - nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na prevenci a podporu zdraví
od 1/2010 předsedkyně občanského sdružení (od 2014 zapsaného spolku) Národní síť podpory zdraví
2008-3/2010 Státní zdravotní ústav, vedoucí pracoviště oddělení podpory zdraví ve Zlínském kraji
2003-2007 Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně, vedoucí regionálního pracoviště Vsetín 2003-2006,
krajský odborník ZÚ v oblasti podpory zdraví 2004-2007, vedoucí odboru veřejného zdraví 2007
1990-2002 Okresní hygienická stanice Vsetín, vedoucí odd. hygieny výživy 1990 - 1993, vedoucí
mikrobiol. laboratoře 1996 – 2002, vedoucí odd. podpory zdraví 1998 – 2002
od r. 2016 „expert pro oblast zdraví“ Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR
od r. 2013 auditorka kategorie A pro Místní agendu 21 Zdravých měst - Národní síť zdravých měst ČR
od r.2013 členka komise pro Zdravotní plány a politiky Min. zdravotnictví ČR
od r. 2010 členka Manažerského týmu Komunitního plánování sociálních služeb ve Valašském
Meziříčí, vedoucí prac.skupiny pro podporu zdraví
od r. 2009 předsedkyně komise pro Zdravé město a MA 21 Valašské Meziříčí

Řešené projekty a další činnost v oblasti podpory zdraví
1998 - 2016 hlavní řešitelka 16ti projektů Národního programu zdraví Min. zdravotnictví,
spoluřešitelka 5 projektů Nár. programu zdraví MZ, podíl na řešení dalších projektů (Nadační
fond Albert ad.).
2011 – 2012 hlavní lektorka projektů, podpořených z ESF, OP VPK - ZLK: Aplikace současných
vědeckých poznatků v moderním stravování, Střední školou bez problémů, řešitel projektů ISŠ
COP Val. Meziříčí
2011 – 2014 metodik projektu Tvorba národní sítě podpory pohybové aktivity, řešitel UP Olomouc
(podpořeno z ESF, OP VPK - MŠMT)
2012 - 2013 lektor projektu Finanční a zdravotní gramotnost pro veřejnost, řešitel Aisis o.s.
(podpořeno z ESF, OP VPK – MŠMT)
od 2010 lektorka projektu Rakovina není náhoda, řešitel Osvětová beseda, o.p.s.
Pravidelná přednášková, intervenční a zdravotně výchovná činnost v oblasti podpory zdraví, od r.
2000 dosud.
Publikace k tématu prevence a podpory zdraví:
2016 Janovská K., Jakubalová S., Nováková Š., Mikšová Z., Křistek N., Křisková B., Zdravotní
gramotnost dětí, mladých dospělých, dospělých a seniorů, pro projekt Zdravotní gramotnost pro
veřejnost, MZ, 2015 a 2016 , ISBN 978-80-270-1271-8
2016 Janovská K., Analýza zdravotního stavu obyvatel Kroměříže
2016 Janovská K., Analýza zdravotního stavu obyvatel Krnova
2016 Janovská K., Analýza zdravotního stavu obyvatel Prahy 21
2015 Janovská K., Jakubalová S., Nováková Š., Mikšová Z., Křistek N., Křisková B., Zdravotní
gramotnost seniorů, pro projekt Zdravotní gramotnost seniorů, MPSV, 2015
2014 Janovská K., Frágnerová D.: Metodika krátké intervence rizikového chování se zaměřením na
rizikovou a škodlivou konzumaci alkoholu v závodně preventivní péči, pro projekt „Krátké
intervence rizikového chování…“, Národní akční plány a koncepce, MZ ČR
2013 Janovská K., Komárek L., Rážová J., Wasserbauer S.: Podpora zdraví, prevence zdravotních rizik a
nemocí , učební text pro projekt „Efektivní vzdělávání pracovníků KHS“
2012 Janovská K., Analýza zdravotního stavu obyvatel města Kopřivnice
2011 Janovská K., Tomanová-Krčmářová I.: Aplikace současných vědeckých poznatků v moderním
stravování - psychologie zdraví a racionální výživa
2011 Janovská K., Janovský R., Walterová D. : Aplikace současných vědeckých poznatků v moderním
stravování - hygienické požadavky v potravinářství
2010, 2014 Janovská K., Rážová J. - Analýza zdravotního stavu obyvatel města Valašské Meziříčí
2010 Rážová J., Janovská K. - Analýza zdravotního stavu obyvatel města Říčany
1998-2007: autorství a spoluautorství dalších zdravotně výchovných publikací, realizovaných v rámci
projektů: např. „Jak jsme zdraví ve Zlínském kraji“, letáky a brožury „Zdravý rok 2006“, "Bětuška
a Tadeáš jdou za zdravím" k prevenci úrazů: "Zachraňme zdraví našich dětí" "Buď cool a zůstaň
naživu", k prevenci nádorových onemocnění: "Rakovina není rozsudek" a další.
Osobní údaje:
narozena 11.5.1958, vdaná, 3 děti
1990-2010 vedoucí střediska Junáka (skaut) ve Valašském Meziříčí
řidičský průkaz skupiny B
práce na PC – uživatelská znalost
jazykové znalosti: angličtina – aktivně
ruština, polština – pasivně
francouzština – základy

zájmy: turistika, skauting, literatura
Kontakt:
bydliště: Smetanova 647/33, 757 01 Valašské Meziříčí
mail: janovska.k@gmail.com
mobil: +420 602 537 880

