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Vysokoškolské vzdelanie 

a ďalší akademický rast 

1999 – 2004 

dvojodborové magisterské učiteľské štúdium v kombinácii 

slovenský jazyk a literatúra – pedagogika; 

2010  

získaná vedecko-akademická hodnosť „philosphiae 

doctor (PhD.)“ v odbore 73-03-9 slovenský jazyk za 
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Ďalšie vzdelávanie  

 

Priebeh zamestnaní  2020 – súčasnosť 

odborný asistent na Katedre slovenského jazyka 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

2017 – 2020 

 vyslaný lektor slovenského jazyka a kultúry na Inštitúte 

slovanských filológií Jagelovskej univerzity v Krakove; 

2010 – 2017  

odborný asistent na Katedre žurnalistiky Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; študijný 

poradca na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave; člen 

zamestnaneckej časti Akademického senátu Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; 

2007 – 2010  

učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov (slovenský jazyk 

a literatúra, etická výchova) na Konzervatóriu, Tolstého 
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2004 – 2007  

interný doktorand na Katedre slovenského jazyka 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  

2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 
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lektor na Letnej škole slovenského jazyka a kultúry Studia 

Academica Slovaca, kde som viedol jazykové semináre 

a jazykové cvičenia pre pokročilých z lingvistiky 

i translatológie a zároveň vystúpil s vlastnými vedeckými 
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Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave: 

Slovenská gramatika 1 (bc. stupeň) 

Slovenská gramatika 2 (bc. stupeň) 

Jazyková kultúra a teória spisovného jazyka (bc. stupeň) 

Slovenský jazyk a kultúra (mgr. stupeň)  

Praktická štylistika (bc.stupeň + mgr. stupeň) 



Dynamické tendencie v slovenčine (mgr. stupeň) 

Jazyková kultúra (bc. stupeň) 

Kapitoly z jazykovej kultúry a teórie spisovného jazyka (mgr. 

stupeň) 

 

Inštitút slovanských filológií Jagelovskej univerzity 

v Krakove:  

Praktická náuka slovenského jazyka pre 1. ročník bakalárskeho 

stupňa štúdia (úroveň A1 a A2) 

Praktická náuka slovenského jazyka pre 2. ročník bakalárskeho 

stupňa štúdia (úroveň B1) 

Praktická náuka slovenského jazyka pre 3. ročník bakalárskeho 

stupňa štúdia (úroveň B2) 

Praktická náuka slovenského jazyka pre 1. ročník 

magisterského stupňa štúdia (úroveň C1) 

Praktická náuka slovenského jazyka pre 2. ročník bakalárskeho 

stupňa štúdia (úroveň C2) 

 

Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity 
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Štylistika 2 (bc. stupeň) 

Štylistika 3 (bc. stupeň) 

Neverbálna komunikácia (bc. stupeň) 

Rétorika (bc. stupeň) 

Komunikačné stratégie (bc. stupeň) 

Kultúra (mgr. stupeň) 

Aktuálne otázky kultúry a umenia (mgr. stupeň) 

Semiotika médií (mgr. stupeň) 

Sémantická interpretácia textu (mgr. stupeň) 

Jazyková kultúra a kritika (mgr. stupeň) 

Esejistika (mgr. stupeň) 

 

Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity 
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Ortografia 

Praktický kurz zo základov jazykovedy 

Praktický kurz zo všeobecnej jazykovedy 

Základy jazykovedy 
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Morfológia slovenského jazyka 

Štylistika 
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Lit. 218 zázn. 
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- 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v 

Bratislave, 2020. - 119 s. [8,98 AH] [online] 

Lit.: 73 zázn. 

ISBN 9788022350150 
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