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Dátum a miesto narodenia
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší
akademický rast

1954, Leningrad
Vysokoškolské vzdelanie : 1970-1976
Lenindradská štátna univerzita
Odbor: Biológia
Štátna skúška: 1976
Titul: RNDr.
Postgraduálne štúdium:1979-1983

Ďalšie vzdelávanie

1 Stupeň: CSc, 1979-1983
školiace pracovisko: Výskumný ústav
evolučnej biochémie a fyziológie AV
ZSSR, Leningrad
školiteľ: prof. RNDr. Andrej Polenov,
DrSc
Stupeň udelila: Národná kvalifikačná
komisia
2 Stupeň: DrSc, 1997
Odbor: Všeobecná zootechnika
Stupeň udelila: Slovenská akadémia vied
Priebeh zamestnaní

1976-1988 – Všezväzový ústav genetiky a
chovu hospodárskych zvierat,
Lenigrad- Puškin, samostatný
výskumný a vývojový pracovník
1988-1992 - Medzinarodné laboratórium
biotechnológií v živočísnej výrobe pri VÚŽV
Nitra, samostatný výskumný a vývojový
pracovník
od 1992- VÚŽV/SCPV/CVŽV Nitra,
samostatný výskumný a vývojový pracovník,
vedúcí laboratória

Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)

Riadne vysokoškolské štúdium:
1985-1987 - Leningradská štatná univerzita,
Leningrad (Rusko): cytológia, embryológia,
endokrinológia
1994-1995 - University of Nottingham,
Nottingham (Veľká Británia): biochémia
od 1997 – Slovenská poľnohospodárska
univerzita, Nitra (Slovensko): fyziológia
(endokrinológia, reprodukcia), fyziológia
reprodukcii, fyziológia vtákov
od 1999 – Univerzita Konštantína Filozofa,
Nitra (Slovensko): biológia (hormóny,
rastové faktory, metódy biologického
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výskumu), biotechnológie, praktické čvičenia
z biotechnológie, metódy biomedicínskeho
výskumu, endokrinológia.
Postgraduálne štúdium:
1976-1988 - Výskumný ústav evolučnej
biochémie a fyziológie AV ZSSR, Leningrad
(Rusko):
neuroendokrinológia,
endokrinológia, embryológia
1986-1987 – Všezväzový ústav genetiky a
chovu hospodárskych zvierat, LenigradPuškin (Rusko): endokrinológia, cytológia,
biotechnológia
1987 – Poľnohospodárska akadémia, Jelgava
(Lotyšsko): biotechnológia
1994 - Institute fur Kleintierzucht
(Nemecko): endokrinológia
1994-1995 - University of Nottingham,
Nottingham (Veľká Británia): biochémia,
endokrinológia
2000 – University of Uppsala (Švédsko) –
endokrinológia reprodukcie
2005 – University of Athens (Grécko) –
biológia a endokrinológia reprodukcie
Od 2001 - Univerzita Konštantína Filozofa,
Nitra (Slovensko): endokrinológia, metódy
biomedicínskeho výskumu, biotechnológia
Od 2007 - Slovenská poľnohospodárska
univerzita, Nitra (Slovensko): molekulárna
endokrinológia.

Odborné alebo umelecké zameranie

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

Biológia reprodukcii, endokrinológia,
biotechnológia, bunková biológia,
molekulárna biológia
AAA – vedecké monografie vydané v
zahraničných vydavateľstvách – 1 (9,7 AH)
AAB – Vedecké monografie vydané v
domácich vydavateľstvách – 2 (9,9 AH)
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách
vydané v zahraničných vydavateľstvách – 2
(2,0 AH)
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách
vydané v domácich vydavateľstvách – 5 (5,4
AH)
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané
v domácich vydavateľstvách – 3 (13,1 AH)
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ACD Kapitoly vo vysokoškolských
učebniciach vydané v domácich
vydavateľstvách – 1 (2,0 AH)
ADC - Vedecké práce v zahraničných
karentovaných časopisoch – 128
ADD - Vedecké práce v domácich
karentovaných časopisoch - 6
ADE - Vedecké práce v zahraničných
nekarentovaných časopisoch - 25
ADF - Vedecké práce v domácich
nekarentovaných časopisoch - 40
AEC - Vedecké práce v zahraničných
recenzovaných vedeckých zborníkoch – 23
AED - Vedecké práce v domácich
recenzovaných vedeckých zborníkoch – 3
AFC - Publikované príspevky na
zahraničných vedeckých konferenciách –
15
AFD - Publikované príspevky na domácich
vedeckých konferenciách – 64
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných
konferencií – 123
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich
konferencií – 21
AFK Postery v zborníkoch zo zahraničných
konferencií – 2
AFL Postery v zborníkoch z domácich
konferencií – 1
AGJ Autorské osvedčenia, patenty
a objavy - 6
BDE Odborné práce v nekarentovaných
zahraničných časopisoch – 2
BDF Odborné práce v nekarentovaných
domácich časopisoch – 7
DAI Kvalifikačné práce (dizertačné,
habilitačné, atestačné...) – 3
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v
časopisoch a zborníkoch – 2
GII
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré
nemožno zaradiť do žiadnej z
predchádzajúcich
kategórií – 1
Celkový počet vedeckých publikácií - 486

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu

Citácie podľa SCI – 651
Citácie mimo SCI – 65
Celkový počet citácií – 716
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Počet doktorandov: školených
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(CSc., PhD): 22
Počet vyškolených ašpirantov/doktorandov
(CSc., PhD): 18
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