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Dátum a miesto narodenia  

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 2021 – udelenie vedeckej kvalifikácie IIa, Slovenská 
akadémia vied 
2009 – udelenie PhD., 2005 – 2009 – Tretí vysokoškolský 
stupeň vzdelávania, doktorandské štúdium, vedný odbor – 
Fyziológia rastlín (veda a výskum) Prírodovedecká fakulta 
Univerzity Komenského v Bratislave 
2005 – udelenie Mgr., 2000 – 2005 – Druhý 
vysokoškolský stupeň vzdelávania, magister v 
špecializácii Fyziológia rastlín, odbor – Biológia (veda 
a výskum), Prírodovedecká fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave 
2003 – udelenie Bc., 2000 – 2003 – Prvý vysokoškolský 
stupeň vzdelávania, bakalár v odbore Biológia (veda 
a výskum), Prírodovedecká fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave 

Ďalšie vzdelávanie  
2018 – (tri mesiace) Hosťujúci vedecký pracovník v rámci 
INSTRUCT-ERIC, Protein Production UK, MPL Diamond 
Light Source, Ltd. Harwell Science and Innovation 
Campus, Oxfordshire, UK. 
2016-2017 – (12 mesiacov) Hosťujúci akademický 
pracovník, University of Oxford, Department of Plant 
Sciences, Oxford, UK. 
2015-2017 – (dva roky) Hosťujúci vedecký pracovník v 
rámci INSTRUCT, Protein Production UK, MPL Diamond 
Light Source, Ltd. Harwell Science and Innovation 
Campus, Oxfordshire, UK. 
2010 – (tri mesiace) Hostujúci vedecký pracovník, 
Washington University in St. Louis, St. Louis, Missouri, 
USA. 
2007 – (tri mesiace) Výskumný pobyt, Humboldt 
University in Berlin, Institute of Biology - Plant Physiology, 
Berlin, Nemecko. 
2005 – (tri mesiace) Výskumný pobyt, University of Bonn, 
Institute of Cellular and Molecular Botany, Bonn, 
Nemecko. 
2004 (tri mesiace) Výskumný pobyt v rámci programu 
Erasmus, University of Bonn, Institute of Cellular and 
Molecular Botany, Bonn, Nemecko. 
 

Priebeh zamestnaní 01.10.2009 – doteraz – Vysokoškolský učiteľ – odborný 
asistent, 100%, Katedry fyziológie rastlín, Prírodovedecká 
fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská 
dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská 
republika 
01.08.2010 – 31.12.2013 – Postdoc. Norwegian University 
of Life Sciences, Aas, Nórsko. (v tom čase neplatené 
voľno na PrifUK) 
01.01.2015 – 31.12.2017 – Výskumný pracovník, 
Norwegian University of Life Sciences, Aas, Nórsko. (v 
tom čase 25% na PrifUK). 
01.08.2020 – doteraz – Vedecký pracovník, 50%, Centrum 
biológie rastlín a biodiverzity SAV, Dúbravská cesta 9, 845 
23  Bratislava, Slovenská republika  

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského 
v Bratislave 
Anatómia a morfológia rastlín (P2/C2) – cvičenia od r. 
2005 
Biológia bunky (P2/C2)  – časť prednášok v r. 2009-2010, 
cvičenia od r. 2005 
Cytofyziológia rastlinnej bunky (P2), časť prednášok 
2010-2016. 
Molekulárna biológia rastlinnej bunky (P2/C2) – časť 
prednášok a cvičení od r. 2016.  



Vývinová biológia (P2) – časť prednášok od r. 2018 
Bunkové a génové manipulácie vyšších rastlín (P2/C2) –  
časť prednášok a cvičení od r. 2019 .  
Evolučná biológia 2. (P2) – časť prednášok od r. 2018. 
Vybrané kapitoly z genetiky (P2) – prednáška v rámci 
predmetu od r. 2014. 
Špeciálna cytológia a anatómia rastlín (P2/C2) – časť 
prednášok a cvičenia od r. 2020. 
Vybrané metódy z molekulárnej biológie (P2) –prednáška 
v rámci predmetu od r. 2018. 
Vybrané kapitoly z cytológie a fyziológie rastlín (P2) – časť 
prednášok od r. 2020. 
Bakalárska práca z fyziológie rastlín (C5) – cvičenia od r. 
2009 
Cvičenie k diplomovej práci (C2) – cvičenia od r. 2009 
Cytofyziológia rastlinnej bunky (P2) – časť prednášok od r. 
2009 
Diplomová práca (C5) – cvičenia od r. 2009 
Seminár k bakalárskej práci z fyziológie rastlín (1) (S2) – 
seminár od r. 2015 
Seminár k bakalárskej práci z fyziológie rastlín (2) (S2) – 
seminár od r. 2015. 
Špeciálny seminár k diplomovej práci (S2) – seminár – od 
r. 2009. 
 
 
 
 
 
 

Odborné alebo umelecké zameranie vývinová biológia rastlín, molekulárna biológia, bunková 
biológia, fyziológia rastlín, biochémia, genetika rastlín, 
evolučná biológia, produkcia rekombinantných proteínov 

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

3. BCI01 Demko, Viktor [UKOPRBFR] (100%): 
Physcomitrium (Physcomitrella) patens - modelový 
organizmus v experimentálnej biológii rastlín [elektronický 
dokument]. - 1. vyd. - Bratislava : Mikula, 2021. - 73 s. 
[3,53 AH] Lit. zázn.: 22, 40 obr. ISBN 978-80-99987-02-0 
Jásik, Ján [rec.]. 
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