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Radoslav Omelka, doc. RNDr., PhD.
1976, Bánovce nad Bebravou
1. 10. 1994 - 22. 6. 1999 Magister (Mgr.) odbor učiteľstvo
všeobecnovzdelávacích predmetov Biológia - Chémia
1. 9. 2001 - 20. 9. 2002 Doktor prírodných vied (RNDr.)
odbor Biológia
1. 10. 1999 - 9. 3. 2004 Philosophiae doctor (PhD.) odbor
15-01-9 Všeobecná biológia
1. 4. 2004 - 21. 2. 2008 docent (doc.) odbor 4.2.1
Biológia
2000 – účasť na medzinárodnom tréningovom kurze
„Window to the Zygote 2000“ v Prahe, organizátor
ICRO/UNESCO, Karlova univerzita, Praha;
2000 – účasť na tréningovom kurze „Metódy molekulárnej
biológie“ uskutočnený v Piešťanoch, organizátor SPU
Nitra a UK Bratislava;
2000 – účasť na tréningovom kurze „Fermentačné
technológie a biochemické inžinierstvo“ uskutočnený v
Kolíňanoch, organizátor STU Bratislava;
2004 - výmenný pobyt na Biological Research Centre a
Univerzite v Szegedi (Maďarsko)
2006 - účasť na workshopoch „Genetic aspects of
osteoporosis“, „Pharmacogenetics“ v rámci
medzinárodnej vedeckej konferencie poriadanej pod
záštitou International Osteoporosis Foundation (IOF) v
Toronte (Kanada);
2007 - účasť na workshope „Genetics of bone diseases“
v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie poriadanej
pod záštitou European Calcified Tissue Society (ECTS) v
Kodani (Dánsko); účasť na workshopoch „The role of
osteocytes in bone remodeling“ a „Molecular biology of
the osteoclasts“ v rámci medzinárodnej vedeckej
konferencie poriadanej pod záštitou International Bone
and Mineral Society (IBMS) v Montreale (Kanada); účasť
na workshope „Bone specimens“ v rámci medzinárodnej
vedeckej konferencie poriadanej pod záštitou Animal
Paleopathology Working Group of ICAZ v Kaunase
(Litva);
2007 - účasť na kurze „Projektový management“ v rámci
projektu Nitrianska mladá veda (FPV UKF v Nitre)
2008 – výskumný pobyt na Aristotelovej univerzite v
Thessalonikách (Grécko), Faculty of Forestry and Natural
Environment
2009 – účasť na ECTS tréningovom kurze „Bone
histomorphometry and related approaches to the study of
bone“ vo Viedni (Rakúsko);
2009 - výskumný pobyt na Georg-Augustovej Univerzite v
Göttingene (SRN)
2010, 2012 - výskumný pobyt na Pedagogickej univerzite
v Krakowe (Poľsko)
1. 12. 2002 - 31. 8. 2005 Výskumný pracovník; Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre
1. 9. 2005 – 31. 3. 2008 Vysokoškolský učiteľ – odborný
asistent; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
1. 4. 2008 – súčasnosť: Vysokoškolský učiteľ – funkcia
docent; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
1. 12. 2002 - 31. 8. 2005 Katedra botaniky a genetiky
FPV UKF v Nitre; vedenie praktických cvičení z
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predmetov Molekulárna biológia a Molekulárna genetika,
Genetika (pre študentov jednoodborového štúdia
biológie), vedenie prednášok z predmetu Genetika pre
rozširujúce štúdium UAP Biológia, vedenie prednášok z
voliteľných predmetov Nové smery v genetike, Klinická
molekulárna genetika a Metódy molekulárnej biológie
1. 9. 2005 – 31. 3. 2008 Katedra botaniky a genetiky FPV
UKF v Nitre; vedenie praktických cvičení z predmetov
Molekulárna biológia, Molekulárna genetika a Genetika;
vedenie prednášok z predmetov Genetika, Biológia a
základy genetiky a z voliteľných predmetov Nové smery v
genetike, Praktiká z molekulárnej genetiky, Klinická
molekulárna genetika a Metódy molekulárnej biológie
1. 4. 2008 – súčasnosť: Katedra botaniky a genetiky FPV
UKF v Nitre; vedenie prednášok a praktických cvičení z
predmetov Metódy molekulárnej biológie, Metódy analýzy
génov a genómov, Genetika, Všeobecná biológia;
spolugarantovanie doktorandského štúdia vo vednom
odbore 4.2.5 Zoológia a 4.2.6 Botanika, študijný program
Aplikovaná biológia

Odborné alebo umelecké zameranie

molekulárna biológia, genetika

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

1.
AAB Vedecké monografie vydané v domácich
vydavateľstvách ... 3 (7,4 AH)
2
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich
vydavateľstvách ... 6 (9,2 AH)
BCB Učebnice pre základné a stredné školy ... 2 (4,4 AH)
3.
BCI Skriptá a učebné texty ... 6 (14,1 AH)
Publikačná činnosť v rámci ostatných kategórií je
popísaná v prílohe 7
Citácie v publikáciách evidovaných v databázach ISI
WOK a Scopus: 67
Citácie v publikáciách evidovaných mimo databáz ISI
WOK a Scopus: 15
v príprave: 2 (po dizertačnej skúške: 2)
ukončení: 1
ukončení (školiteľ-konzultant): 1

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu

Počet doktorandov: školených
ukončených
(neplatí pre habilitačné konanie)
Ďalšie informácie

Členstvo v organizáciách, radách a volených orgánoch:
- člen Animal Paleopathology Working Group of the
International Council for Archaeozoology (ICAZ), 2007súčasnosť
- člen Etickej komisie GHC Genetics (Praha, ČR) – 2012súčasnosť
- člen American Society for Bone and Mineral Research
(ASBMR), 2008
- člen International Osteoporosis Foundation (IOF), 2010
- člen Akademického senátu FPV UKF v Nitre, 2008súčasnosť
- člen Vedeckej rady FPV UKF v Nitre, 2011-súčasnosť
- člen Disciplinárnej komisie FPV UKF v Nitre, 2009 súčasnosť
Ocenenia:
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2005 – udelená Cena rektora UKF za publikačné aktivity
v kategórii práce publikované v zahraničných
vydavateľstvách a periodikách
2005 – udelená Cena SAPV za článok publikovaný v
zahraničnom karentovanom časopise
2010 – udelená Cena dekana FPV UKF za práce
publikované v zahraničných vydavateľstvách a
periodikách
2010 - udelená Cena rektora UKF za za práce
publikované v zahraničných vydavateľstvách a
periodikách
2010 - udelená Cena rektora UKF za koordináciu projektu
v rámci štrukturálnych fondov Európskej únie
2011 – udelená Cena rektora za medzinárodne
akceptovanú publikačnú činnosť
2012 - udelená Cena dekana FPV UKF za príspevok v
zahraničnom karentovanom časopise
Recenzovanie vedeckých článkov pre zahraničné
karentované a indexované časopisy: Czech Journal of
Animal Science; Physiological Research; Agriculture;
International Journal of Biochemistry Research & Review

Kontaktná adresa

Aktivity v oblasti popularizácie vedy
17.-18. a 24.-25. 2. 2005 Kurz "IKT a ich aplikácie vo
vzdelávaní - Biológia" (lektor)
13. - 14. 6. 2005 Kurz A-centrum: Nové smery v
molekulárnej biológii a genetike (lektor)
6. 7. 2006 Kurz A-centrum: Geneticky modifikované
organizmy (lektor)
7.-8. 3. 2007 Kurz A-centrum pre 21. storočie:
Multimediálne prezentácie v biológii (lektor)
28. 11. 2008 Workshop "Jedovaté a nebezpečné
organizmy" (moderátor workshopu)
Katedra botaniky a genetiky
Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Nábrežie mládeže 91
949 74 Nitra
tel. 037 6408 580; e-mail: romelka@ukf.sk
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