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Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Vysokoškolské štúdium ukončené v roku 1988 na Prírodovedeckej 

fakulte, Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK), odbor 

Biológia, špecializácia Mikrobiológia, získanie titulu RNDr.  

 

1994 - obhájenie doktorandskej dizertačnej práce „Antimykotická 

účinnosť 6-amino-2-n-pentyltiobenzo- tiazolu in vitro a in vivo“ a 

získanie titulu „CSc.“ na PriF UK, Katedra mikrobiológie a 

virológie, školiteľka doc. RNDr. Mária Zemanová, CSc. 

 

2001 – habilitácia " Kvasinka Candida albicans –  

významný pôvodca mykotických ochorení a vplyv antifungálnych 

látok na tento mikroorganizmus" - získanie akademického titulu 

"doc.". 

 
Ďalšie vzdelávanie • 1995 - štipendium z Federation of European Microbiological 

Societies (FEMS), na 2 mes. pobyt na Institute of Hygiene, 

University of Innsbruck, Austria 

• 1996 - štipendium z European Societies of Chemotherapy na 1 

mes. pobyt na Institute of Hygiene, University of Innsbruck, 

Austria  

• 1998 – 2000 niekoľko mesačných pobytov v rámci troch 

projektov Akcia Rakúsko-Slovensko 

• 2000 - Fulbright fellowship pre 4 mes. pobyt na Ohio State 

Univ., USA 

• 2003 - JSPS fellowship na 2 mes. pobyt na Research Center for 

Pathogenic Fungi and Microbial Toxicoses at Chiba University, 

Japonsko 

• 2006 – 2-týždňový pobyt na Complutense University of Madrid, 

Španielsko 

• 2008 – 5-dňový pobyt na National and Kapodistrian University 

of Athens, Grécko v rámci partnerských zmlúv medzi 

univerzitami UK a National and Kapodistrian University of 

Athens 

Priebeh zamestnaní • 1991 – 2001 asistentka, neskôr odborná asistentka na Katedre 

mikrobiológie a virológie PriF UK, Bratislava 

• 2001 - doteraz docentka na Katedre mikrobiológie a virológie 

PriF UK, Bratislava 

• 2010 – doteraz vedúca katedry Mikrobiológie a virológie PriF 

UK 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 
Pedagogická činnosť sa vykonávala a vykonáva na Katedre 

mikrobiológie a virológie PriFUK 

• Praktické cvičenia k predmetu Mikrobiológie pre študentov 1. 

ročníka študijného programu Biológie (LS/3h, 1989 – 2003) 

• Praktické cvičenia k predmetu Mikrobiológie pre študentov 2. 

ročníka učiteľských kombinácií so zameraním na Biológiu 

(ZS/3h, 1989 – 2004) 

• Praktické cvičenia z predmetu Mykológia pre študentov 1. 

ročníka magisterského štúdia programu Mikrobiológia 

a programu Virológia (LS/2h, 1998 – doteraz) 

• Seminár z mikrobiológie, v aktuálnej akreditácii Odborný 

seminár 2 pre 1. roč. magisterského štúdia programu 

Mikrobiológia (LS/2h, 2005-doteraz) 

• Seminár k bakalárskej práci pre študentov 3 ročníka študijného 

programu Biológia so zameraním Mikrobiológia (ZS/2h, LS/2h 



2006 – doteraz)  

• Bakalárska práca pre študentov 3 ročníka študijného programu 

Biológia so zameraním Mikrobiológia (ZS/5h, LS/5h 2006 – 

doteraz) 

• Seminárov k diplomovej práci v aktuálnej akreditácii 

Seminárov k diplomovej práci z mikrobiológie 1, 2, 3, 4 

(ZS/2h, LS/2h, ZS/3h, LS/3h 1993 – doteraz) 

• Diplomová práca 1, 2, 3, 4 (ZS/2h, LS/8h, ZS/16h, LS/10h, 

1993 – doteraz) 

• Preddiplomová prax z mikrobiológie (3 týždne, 1993 – 

doteraz) 

 

Prednášky 

• 4 prednášky v rámci predmetu Mikrobiológia a virológia pre 

študentov bakalárkeho štúdia pedagogického zamerania so 

zameraním na Biológiu (ZS/2h, 2004 – doteraz) a študentov 

študijného programu Biochémia (2009 -  doteraz) 

• Mykológia pre študentov 1. ročníka mag. štúdia programu 

Mikrobiológia a programu Virológia, v súčasnej akreditácii 

Mikroskopické huby (LS/2h, 1999 – doteraz) 

• 5 prednášok v rámci predmetu Lekárska mikrobiológia pre 

študentov 1. ročníka mag. štúdia programu Mikrobiológia 

a programu Virológia (LS/2h, 2007 – doteraz) 

• Prednáška a praktické cvičenie v rámci predmetu Bunková 

biológia pre študentov 1. roč. bakal. štúdia št. programov 

Biológia, Systematická biológia (2009 – doteraz) a Medicínska 

biológia (ZS/2/2h, 2015-doteraz) 

• prednáška a cvičenie v rámci predmetu Cell Biology pre 1. roč. 

bakal. štúdia št. programu v anglickom jazyku Biological 

Chemisty (ZS/2/2h, 2015-doteraz) 

• 4 prednášky v rámci predmetu Mikrobiológia a virológia pre 

študentov 1. ročníka bak. štúdia št. programov Biológia 

a Systematická biológia (LS/2h, 2010 – 2014) 

• prednáška v rámci kurzu Špeciálna mikrobiológia a virológia 

pre študentov . ročníka bak. štúdia št. programu Biológia 

(ZS/2h, 2010 – 2014) 

• 5 prednášok v rámci predmetu Mikrobiológia pre študentov 1. 

ročníka bak. štúdia št. programov Biológia, Systematická 

biológia a Medicínska biológia (LS/2h, 2015 – doteraz) 

• 6 prednášok v rámci predmetu Microbiology pre študentov 1. 

ročníka bak. štúdia v anglickom programe Biological 

Chemistry (LS/2h, 2015 – doteraz) 

Odborné alebo umelecké zameranie Mikrobiológia  

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) 

a začlenenia podľa smernice č. 13/2008-R 

o bibliografickej registrácii a kategorizácii 

publikačnej činnosti, umeleckej činnosti 

a ohlasov (AAB ap.) 

1. monografia 

2. učebnica  

3. skriptá  

Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 232): 

• ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

(51) 

• ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 

(2) 

• ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

(2) 

• ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (12) 



• ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (8) 

• AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách (2) 

• AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 

konferenciách (1) 

• AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách (16) 

• AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných 

konferencií (3) 

• AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií 

(1) 

• AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých 

konferencií (65) 

• AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 

(44) 

• AFI Preprinty vedeckých prác vydané v zahraničných 

vydavateľstvách (1) 

• AFK Postery zo zahraničných konferencií (3) 

• AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy (2) 

• BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) (1) 

• BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) (1) 

• BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí 

(konferencie, ...) (11) 

• BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí 

(konferencie, ...) (1) 

• FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru 

(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, 

atlasy ...) (1) 

• GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do 

žiadnej z predchádzajúcich kategórií (1) 

 

BCI Skriptá a učebné texty 

BCI01 Bujdáková, Helena [UKOPRBMV]: Návody na praktické 

cvičenia z mykológie – mikromycéty [elektronický zdroj]. - 1. vyd. 

- Bratislava : PRIF UK, 2000. - 110 s. (nemá ISBN) [3.5 AH] 

URL: https://fns.uniba.sk/pracoviska/biologicka-

sekcia/kmv/studium/studijne-materialy/ 

BCI02 Bujdáková, Helena [UKOPRBMV] (100%) : Základné 

prístupy v identifikácii mikroskopických húb [elektronický 

zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. 

- 59 s. [4,8 AH] [online] 

ISBN 978-80-223-4378-7 

URL: https://fns.uniba.sk/uploads/media/ 

Zakladne_pristupy_v_identifikacii_mikroskopickych_hub.pdf 
Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Štatistika ohlasov (425): 

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných 

indexoch (390) 

[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných 

indexoch (3) 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v 

citačných indexoch (31) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných 

indexoch (1) 
Počet doktorandov: školených 

                                ukončených  
2 školení doktorandi 

7 ukončených doktorandov 

 
Téma inauguračnej prednášky  

https://fns.uniba.sk/uploads/media/
https://fns.uniba.sk/uploads/media/


 

 

Vedecká rada fakulty a vysokej školy, ktoré 

rozhodovali o návrhu na profesora 

 

 

 

Návrh na vymenovanie za profesora na odbor Mikrobiológia 

Kontaktná adresa Helena Bujdáková 

Mečíková 17 

841 07 Bratislava 
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