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Ďalšie vzdelávanie

2003, september–december: výskumná stáž na
Universidade Nova de Lisboa, Portugalsko (program
Erasmus)
2004, september–december: výskumná stáž na
Universidade Nova de Lisboa, Portugalsko (program
CoLogNet)
2005, 2–17. júl: letná škola ICCL Summer School, TU
Dresden, Drážďany
2006, 24. jún–8. júl: letná škola ICCL Summer
School, TU Dresden, Drážďany
2009–2012: postdoktorandský výskumný pobyt,
Fondazione Bruno Kessler, Trento, Taliansko
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(čiastočný úväzok)
2012–súčasnosť: odborný asistent, FMFI UK

Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)
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2005: Úvod do umelej inteligencie 2, 5-ročný
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2005–súčasnosť: Webové technológie a metodológie
(predtým Moderné webové technológie a Moderný
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2006–súčasnosť: Ontológie a znalostné inžinierstvo
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ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v
časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných
vydavateľstvách (1)
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách
vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách
vydané v domácich vydavateľstvách (1)
ADC Vedecké práce v zahraničných
karentovaných časopisoch (2)
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných
časopisoch (1)
AEC Vedecké práce v zahraničných
recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách (1)
AFC Publikované príspevky na zahraničných
vedeckých konferenciách (49)
AFD Publikované príspevky na domácich
vedeckých konferenciách (10)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných
vedeckých konferencií (1)
AFI Preprinty vedeckých prác vydané v
zahraničných vydavateľstvách (3)
AFK Postery zo zahraničných konferencií (1)
BCB Učebnice pre základné a stredné školy (3)
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FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného
charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy,
slovníky, zborníky, atlasy ...) (3)
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim
hromadný prístup (6)
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré
nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií (3)
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