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Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul doc. Ing. Marek Fabrika, PhD. 

Dátum a miesto narodenia 6. február 1971, Košice 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast  1994 – Ing., Technická univerzita vo Zvolene, 
Lesnícka fakulta, odbor Lesné 
inžinierstvo 

1999 – PhD., Technická univerzita vo Zvolene, 
Lesnícka fakulta, odbor Hospodárska 
úprava lesov 

2007 – doc., Česká zemědělská univerzita 
v Prahe, Fakultá lesnická 
a environmentálni, odbor Hospodárska 
úprava lesov 

Priebeh zamestnaní 10/97-9/99 Technická univerzita vo Zvolene, 
Lesnícka fakulta -  odborný asistent 

10/99-6/00 Ludwig-Maximilians-Universität 
München – výskumný pracovník 

7/00-9/04 Technická univerzita vo Zvolene, 
Lesnícka fakulta – odborný asistent 

10/04-9/05 Georg-August-Universität Göttingen 
– vedecké štipendium Alexandra von 
Humboldta 

od 10/05    Technická univerzita vo Zvolene, 
Lesnícka fakulta – odborný asistent, 
neskôr docent a vedúci katedry 

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko / predmety) 

Pracovisko: Technická univerzita vo Zvolene, 
Lesnícka fakulta, Katedra hospodárskej úpravy 
lesov a geodézie / Predmety: Informatika, 
Modelovanie lesa, Analýza a modelovanie 
lesných ekosystémov (aktuálne, gestor), Rastové 
simulátory v HÚL, Počítačom podporované 
modelovanie lesa (dobiehajúce, gestor), 
Inventarizácia a monitoring lesa, 
Automatizovaný informačný systém HÚL 
(historicky, gestor), Biometria, Dendrometria, 
Geografické informačné systémy (historicky, 
vyučujúci). 

Odborné alebo umelecké zameranie Hospodárska úprava lesov s ťažiskom na 
modelovanie lesa, lesnícku informatiku, hi-tech 
technológie v inventarizácii lesa a lesníckom 
plánovaní a podporu rozhodovania 
v hospodárskej úprave lesov 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské 
hárky) a kategórie evidencie (podľa vyhlášky 
MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z.) 

1. monografia 
2. učebnica 
3. skriptá 

 
 
 
 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách    2 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách 
vydané v zahraničných vydavateľstvách    1 
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách 
vydané v domácich vydavateľstvách    4 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v 
domácich vydavateľstvách    1 
ADC Vedecké práce v zahraničných 
karentovaných časopisoch    14 
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Poznámka: Zoznam prác, autorské hárky 
a percentuálny podiel autorstva je v prílohe 

ADE  Vedecké práce v ostatných zahraničných 
časopisoch    6 
ADF  Vedecké práce v ostatných domácich 
časopisoch    9 
AEC  Vedecké práce v zahraničných 
recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách    1 
AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných 
vedeckých zborníkoch, monografiách    5 
AFB  Publikované pozvané príspevky na 
domácich vedeckých konferenciách    1 
AFC  Publikované príspevky na zahraničných 
vedeckých konferenciách    20 
AFD  Publikované príspevky na domácich 
vedeckých konferenciách    17 
AFG  Abstrakty príspevkov zo zahraničných 
konferencií    8 
AFH  Abstrakty príspevkov z domácich 
konferencií    5 
AFL  Postery z domácich konferencií     4 
AGI  Správy o vyriešených vedeckovýskumných 
úlohách    2 
BAB  Odborné monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách    1 
BCI  Skriptá a učebné texty    4 
BEE  Odborné práce v zahraničných zborníkoch 
(konferenčných aj nekonferenčných)    5 
BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch 
(konferenčných aj nekonferenčných)    2 
BFA  Abstrakty odborných prác zo zahraničných 
podujatí (konferencie...)    2 
DAI  Dizertačné a habilitačné práce    1 
FAI  Redakčné a zostavovateľské práce knižného 
charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 
slovníky, zborníky...)    4 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Zoznam citácii je v prílohe 

1  Citácie v zahraničných publikáciách, 
registrované v citačných indexoch Web of 
Science a databáze SCOPUS    234 
2  Citácie v domácich publikáciách, registrované 
v citačných indexoch Web of Science a databáze 
SCOPUS    26 
3  Citácie v zahraničných publikáciách 
neregistrované v citačných indexoch    14 
4  Citácie v domácich publikáciách 
neregistrované v citačných indexoch    108 
H-index (Web of Science, all databases)    8 

Počet doktorandov: školených a ukončených Ukončení doktorandi: Ing. Martin Schön, PhD., 
Ing. Lucia Macková, PhD., Ing. Peter Valent, PhD. 
(3), Školení doktorandi: Ing. Alžbeta Grznárová 
(1) 

Kontaktná adresa Partizánska 1609/3C, 96205 Hriňová 
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