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Dátum a miesto narodenia  

Vysokoškolské vzdelanie  
a ďalší akademický rast 

2007 – 2013  III. stupeň vysokoškolského štúdia 
 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
 Odbor: Regionálna geografia 
 Dizertačná práca: Demografické aspekty suburbanizácie  

v zázemí Bratislavy 

2005 – 2007 II. stupeň vysokoškolského štúdia 
 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

 Odbor: Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia 

2002 – 2005 I. stupeň vysokoškolského štúdia 
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

 Odbor: Geografia a kartografia 

Priebeh zamestnaní 09/2011 – súčasnosť 
 Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika  

v Košiciach, Ústav Geografie,  
Pracovná pozícia: odborný asistent 
Pracovná náplň: vedecké, pedagogické, editorské, organizačné  
a administratívne činnosti; od r. 2013 tajomník Ústavu geografie;  
od. r. 2018 vedúci Oddelenia humánnej a regionálnej geografie 

  

04/2010 – 07/2011  
SITA – Slovenská tlačová agentúra a. s. 
Pracovná pozícia: redaktor 
Pracovná náplň: redigovanie rubriky Deň fotoobjektívom na 
internetovom portáli www.webnoviny.sk. Vyhľadávanie fotografií  
v databázach zmluvných partnerov, ich úprava  
a príprava komentárov k aktuálnym udalostiam 

 

07/2007 – 09/2007 a 07/2008 – 09/2008 
BRE Bank, SA, Poľsko 
Pracovná pozícia: člen DRI –Testing team 
Pracovná náplň: testovanie softvéru a hlásenie chýb pre systémy 
Multibank, mBank a projekt mBanka, kontrola správnosti slovenských 
textov, preklady pre vnútorné účely (z anglického a poľského jazyka 
do slovenského jazyka) 
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(pracovisko/predmety) 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
Ústav geografie (2011 – súčasnosť): 
 

Bakalársky stupeň: 
- Seminár k bakalárskej práci 
- Komplexná geografická charakteristika vybraných regiónov sveta 
- Základy geografie regiónov sveta 
- Rurálna geografia 
 

Magisterský stupeň: 
- Regionálna geografia, regionalizácia a taxonómia 
- Regionálna geografia Ameriky 
- Regionálna geografia Ázie 
- Regionálna geografia Afriky a Austrálie 
- Geografia náboženstiev 

 



  

 

 Exkurzie a terénne cvičenia: 
- Zahraničná exkurzia 
- Exkurzia z humánnej geografie 
- Mapovací kurz z humánnej geografie 
 
Výučba Erasmus študentov: 
- Human Geography of the Slovak Republic 
 
Rozširujúce štúdium geografie: 
- Seminár k záverečnej práci 
- Regionálna geografia Ázie a Afriky 
- Regionálna geografia Afriky a Austrálie 
 
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,  
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny  
(v rámci doktorandského štúdia, 2007-2011): 
Bakalársky stupeň: 
- Využitie počítačov v geografii 
- Regionálna geografia Slovenska 

Odborné zameranie Urbánny vývoj, migrácia, populačná a ekonomická transformácia regiónov 
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