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Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 1989 – p.g., študijný odbor Základná a ložisková geológia, 
geochémia, PriF UK v Bratislave,  
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Ďalšie vzdelávanie  

Priebeh zamestnaní 1984-1989 VŠ štúdium na UK v Bratislave 
1998-1991 Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave, 
pracovná pozícia – asistent, 
1991-1992 IGHP v Bratislave, pozícia  - geochemik, 
1992-1995 Geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave, pozícia 
– geochemik, 
1995 – doteraz - Katedra geochémie, Prif UK v Bratislave, 
pracovná pozícia – odborný asistent, 
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výskumný pracovník 
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Geochémia prírodných vôd, Regionálna geochémia, Fyzikálna 
geochémia, Vybrané kapitoly z fyzikálnej geochémie, 
Environmentálna geochémia (1),  Štatistické problémy a 
aplikačné programy v geochémii, Človek ako súčasť prírody, 
Hydrobiológia (2), Speleológia, Geochemistry of Natural Waters, 
Geochemické štúdium a hodnotenie riečnych a dnových 
sedimentov,  Pokročilé metódy geochemického štúdia 
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v domácich karentovaných časopisoch (2),  ADE Vedecké práce 
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