
 

Profesijný životopis 
 

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, vedecko-
pedagogický titul alebo umelecko- pedagogický titul a vedecká 
hodnosť 

Ján Štubňa, PaedDr., PhD. 

Dátum a miesto narodenia 1982, Zvolen 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Philosophiae doctor (PhD.) - Prírodovedecká Fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, 1.1.10 Odborová didaktika, študijný 
program didaktika geológie (2010) 
 
Paedagogicae doctor (PaedDr.) - Prírodovedecká Fakulta 
Univerzity Komenského v Bratislave, 1.1.1 učiteľstvo 
akademických predmetov, špecializácia didaktika geológie 
(2010) 
 
Magister (Mgr.) - Prírodovedecká Fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích 
predmetov, špecializácia environmentalistika – biológia (2006) 

Ďalšie vzdelávanie Applied Jewelry Professional (A.J.P.) -  Gemological Institute of 
America, Carlsbad, California, USA (2020) (diplom) 
 
Jewelry Essentials - Gemological Institute of America, Carlsbad, 
California, USA (2020) (certifikát) 
 
Colored Stone Essentials - Gemological Institute of America, 
Carlsbad, California, USA (2019) (certifikát) 
 
Diamond Essentials - Gemological Institute of America, 
Carlsbad, California, USA (2019) (certifikát) 
 
Aplikovaná štatistika – (2020) (potvrdenie o absolvovaní) 
 
ECDL – Európsky vodičský preukaz na počítače (2006) 
(certifikát) 

Priebeh zamestnaní 1.1.2022 – súčasnosť - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 
Fakulta prírodných vied a informatiky, Katedra geografie, 
geoinformatiky a regionálneho rozvoja, pozícia: odborný 
asistent 
1.9.2019 – 31.12.2021 - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 
Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a regionálneho 
rozvoja, pozícia: odborný asistent  
1.11.2011 – 31.8.2019 - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 
Fakulta prírodných vied, Gemologický ústav, pozícia: odborný 
asistent 
1.9.2010 –  31.10.2011 - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 
Fakulta prírodných vied, Katedra zoológie a antropológie, 
pozícia: odborný asistent 
15.6.2010 – 14.8.2010 – Domček – centrum voľného času, 
Krupina, pozícia: samostatný učiteľ 
1.1.2010 – 31.8.2018 – Akadémia vzdelávania, Zvolen, pozícia: 
lektor kurzov Informačné a komunikačné technológie, 
Sprievodcu pre cestovný ruch 
1.9.2008 – 30.6.2009 – Stredná priemyselná škola strojnícka, 
Bratislava, pozícia: samostatný učiteľ 

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

Katedra zoológie a antropológie FPV UKF v Nitre (2010-2011): 
Identifikačné prístroje v gemológii (2010-2011), Metódy výskumu 
hornín a minerálov (2010-2011), Terénne cvičenia (2010-2011), 
Terénne práce z gemológie 2 (2010-2011), Všeobecná a 
systematická mineralógia (2010-2011), Metódy výskumu hornín a 
minerálov 1 (2010-2011), Úvod do geochémie (2010-2011) 
 
Gemologický ústav FPV UKF v Nitre (2011-2019): 
Gemologické praktikum 1 (2011-2019), Gemologické praktikum 2 
(2011-2019), História drahých kameňov (2012-2019), Mineralógia 1 
(2012-2018), Mineralógia 2 (2012-2018), Mineralógia 3 (2013-



2019), Úvod do geochémie (2011-2019), Zahraničná exkurzia pre 
gemológov (2014-2019), Praktické určovanie diamantov (2015-
2017),  Stanovenie rýdzosti drahých kovov a praktické určovanie 
diamantov (2017-2019), Kurz geologického mapovania (2014-
2019), Metódy laboratórneho výskumu (2014-2019), Metódy 
výskumu hornín a minerálov 1 (2011-2012),  Metódy výskumu 
hornín a minerálov 2 (2011-2013),  Metódy výskumu hornín 
a minerálov 3 (2011-2013), Identifikačné prístroje v gemológii 
(2011-2012), Propagácia geovied (2012-2019), Terénne práce 
z gemológie (2011-2012), Geologické mapovanie (2012-2013), 
Exkurzia pre gemológov 1 (2012-2018), Exkurzia pre gemológov 2 
(2016-2019) 
 
Katedra geografie a regionálneho rozvoja resp. Katedra geografie, 
geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre (2019-
súčastnosť) 
Úvod do geochémie (2019-2021), Mineralógia 3 (2019), Kurz 
geologického mapovania (2019-2022), Gemologické praktikum 1 
(2019-2021), Gemologické praktikum 2 (2019-2022), Stanovenie 
rýdzosti drahých kovov a praktické určovanie diamantov (2019-
2022), História drahých kameňov (2019-2020), Metódy 
laboratórneho výskumu (2019-2021), Propagácia geovied (2019-
2021), Zahraničná exkurzia pre gemológov (2019-2020) 
Úvod do geovied (2021-2022); Pedo- a biogeografia.(2022), Právne 
normy v gemológii a geológii (2022), Vybrané problémy z úvodu do 
didaktiky geografie (2022) 

Odborné alebo umelecké zameranie Vedecko-výskumná činnosť v oblasti gemológie so zameraním na 
gemologické materiály zo Slovenska a sveta (Vietnam, Tanzánia, 
Namíbia a iné), materiálová identifikácia archeologických 
a historických artefaktov, odborová didaktika so zameraním na 
neživú prírodu. 
 

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

1. monografia 
- 
 
2. učebnica 
ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 
vydavateľstvách 
Počet záznamov: 3 
ACB001  Ján Štubňa: Diamant  - 1. vyd. - Nitra : UKF, 2017. - 96 
s. - ISBN 978-80-558-1191-8. 
[Štubňa Ján (100%)] 
 
ACB002  Ĺudmila Illášová, Ján Štubňa: Gemológia 4: Syntetické 
materiály a imitácie v gemológii. - 1. vyd. - Nitra : UKF, 2018. - 
120 s. - ISBN 978-80-558-1251-9. 
[Illášová Ĺudmila (50%) - Štubňa Ján (50%)] 
 
ACB003  Magdaléna Nemčíková, Hilda Kramáreková, Ján 
Štubňa: Kritické a tvorivé myslenie v príprave učiteľov 
geografie. - 1. vyd. - Nitra : UKF, 2020. - 79 s. - ISBN 978-80-558-
1653-1. 
[Nemčíková Magdaléna (34%) - Kramáreková Hilda (33%) - 
Štubňa Ján (33%)] 
 
3. skriptá 
BCI  Skriptá a učebné texty 
Počet záznamov: 2 
BCI001  Ĺudmila Illášová, Ján Tirpák, Ján Štubňa, Ivan Kraus: 
Drahé kamene a drahé kovy. - 1. vyd. - Nitra : UKF, 2014. - 132 
s. - ISBN 978-80-558-0553-5. 
[Illášová Ĺudmila (25%) - Tirpák Ján (25%) - Štubňa Ján (25%) - 
Kraus Ivan (25%)] 
 
BCI002  Milan, Gnoth, Zuzana, Haláková, Ján Štubňa:  Antológia 
niektorých prác Jana Amosa Komenského – 1. vyd. – Bratislava : 
UK, 2009. – 155 s. – ISBN  978-80-223-2469-4. 
[Gnoth Milan (70%) – Halákaová Zuzana (20%) - Štubňa Ján 
(10%)] 



 
 
                                                                                                                                                                

 Podpis uchádzača 
 

 

 
Ďalšia publikačná činnosť – spolu: 105 záznamov: 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
(8) 
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (31) 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných 
v databázach Web of Science alebo SCOPUS (3) 
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS  (6) 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách (1) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách (13) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách (6) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách (10) 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých 
konferencií (1) 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (7) 
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch (1) 
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (20) 
 
 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Celkový počet: 85 
Citácie v databázach ISI WOK a Scopus: 45 
Citácie mimo databáz ISI WOK a Scopus: 40 

Kontaktná adresa  


