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Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 2015 – udelenie kvalifikácie IIa, Slovenská akadémia vied 
2009 – udelenie PhD., Tretí vysokoškolský stupeň vzdelávania, 
doktorandské štúdium, vedný odbor – Fyziológia rastlín (veda 
a výskum), Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v 
Bratislave 
2004 – udelenie Mgr., Druhý vysokoškolský stupeň vzdelávania, 
magister v špecializácii Fyziológia rastlín, odbor – Biológia (veda 
a výskum), Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v 
Bratislave 
2002 – udelenie Bc., Prvý vysokoškolský stupeň vzdelávania, 
bakalár v odbore Biológia (veda a výskum), Prírodovedecká 
fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

Ďalšie vzdelávanie 2019 – Výskumný pobyt (týždeň) na Chengdu Agricultural 
University, Čína. 
2016 – Výskumný pobyt (týždeň) na The Robert H. Smith 
Institute of Plant Sciences and Genetics in Agriculture, Rehovot, 
a na The Hebrew University of Jerusalem, Izrael. 
2014 – Výskumný pobyt (týždeň) na French National Research 
Institute for Agriculture, Food and Environment, University of 
Bordeaux, Francúzsko. 
2014 – Výskumný a výučbový pobyt (dva týždne) na 
Shijiazhuang University a výskumného inštitútu 
v Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Čína. 
2013 – Výskumný pobyt (týždeň) na Department of Biology, 
University of Pisa, Taliansko. 
2009 – Výskumný pobyt (dva týždne) na University of KwaZulu-
Natal, Pietermaritzburg, Juhoafrická republika. 
2009 – Výskumný pobyt (spolu jeden mesiac) na Department of 
Botany, Stockholm University, Švédsko. 
2007 – Výskumný pobyt (dva mesiace) na Inštitúte pre bunkovú 
a molekulárnu botaniku, Univerzita Bonn, Nemecko. 
2005 – Absolvent týždňového kurzu Zobrazovanie živých buniek 
v rámci TIPNET, Viedeň, Rakúsko. 
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(Olympus) – získané počas vedecko-výskumnej práce na 
Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. 

Priebeh zamestnaní 01.10.2007 – trvá doteraz – Vysokoškolský učiteľ – odborný 
asistent, 2013 – 2017 zástupca vedúceho Katedry fyziológie 
rastlín, od. r. 2017 vedúci Katedry fyziológie rastlín, 
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská 
republika 
03.01.2012 – 13.02.2017 – Vedecký pracovník, od 12/2015 
samostatný vedecký pracovník  
Botanický ústav SAV, od 01.01. 2017 zlúčený ako Centrum 
biológie rastlín a biodiverzity SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23  
Bratislava, Slovenská republika  
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Katedra fyziológie rastlín, Prírodovedecká fakulta, Univerzita 
Komenského v Bratislave 
Anatómia a morfológia rastlín (P2/C2) – cvičenia od r. 2004 
Bakalárska práca z fyziológie rastlín (C5) – cvičenia od r. 2008 
Biológia bunky (P2/C2) + anglická verzia Cell Biology – časť 
prednášok od r. 2010/cvičenia od r. 2004 
Cvičenie k diplomovej práci (C2) – cvičenia od r. 2009 
Cytofyziológia rastlinnej bunky (P2) – časť prednášok od r. 2010 
Diplomová práca (C5) – cvičenia od r. 2009 
Elektrónová mikroskopia (C3) – cvičenia od r. 2009 do r. 2017 
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Elektrónová mikroskopia (P2/C2) – časť prednášok a cvičenia od 
r. 2015 
Elektrónová mikroskopia 1 (P2/C2) – časť prednášok a cvičenia 
od r. 2009 do r. 2015 
Fytoremediácie – exkurzia (D3) – exkurzia od r. 2014 
Metódy in situ v rastlinnej cytológii (C2) – cvičenia od r. 2015 
Optické metódy v cytológii (C2) – 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 
Špeciálna cytológia a anatómia rastlín (P2/C2) – časť prednášok 
a cvičenia od r. 2010 
Špeciálny seminár k diplomovej práci (S2) – seminár – od r. 
2009 
Ultraštruktúrna anatómia rastlín (P2) – časť prednášok a 
cvičenia od r. 2010 do r. 2015 
Vybrané kapitoly z cytológie a fyziológie rastlín (P2) – časť 
prednášok od r. 2012 
Vývinová biológia (P2) – časť prednášok od r. 2017 
Výzvy súčasnej biológie (P2) – časť prednášok od r. 2010 
Výučba na iných pracoviskách: 
Technická Univerzita vo Zvolene: 
Výučbový kurz „Príprava a analýza mikroskopických vzoriek“ 
pre študentov doktorandského štúdia a zamestnancov 
Technickej Univerzity vo Zvolene v období 27. – 31. 01. 2014. 
Zahraničné 
Výučbový kurz na pracovisku Sant' Anna University, Taliansko, 
2011. 
Výučbová prednáška na University of Pisa, Taliansko, 2013. 
Výučbová prednáška na Univerzite Karlovej, ČR, 2013. 
Výučbový kurz na Shijiazhuang University, Čína, 2014. 
Výučbová prednáška na Vienna University, Rakúsko, 2014. 
Výučbové prednášky na The Robert H. Smith Institute of Plant 
Sciences and Genetics in Agriculture, Izrael, 2016. 
Výučbová prednáška na Masarykovej univerzite, Česká 
republika, 2017.  

Odborné alebo umelecké zameranie Biológia bunky, fyziológia, anatómia a morfológia rastlín. 
Modifikácie bunkových stien vyšších rastlín ako ochranné bariérové 
štruktúry po interakcii s abiotickými faktormi ako kadmium, kremík 
a biotickými stresormi ako huby a hmyz. 
Špecializácia na metódy a techniky:  
Analýzy – fyziologické, histochemické, softvérové; mikroskopia – 
elektrónová, fluorescenčná a kontrastovacia; alternatívne 
kultivačné metódy – aeropónia, hydropónia, in vitro. 
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