
Správa 

habilitačnej komisie o príprave, priebehu a výsledkoch habilitačného konania 

RNDr. Svetlany Gáperovej, PhD. 

 

1 Príprava habilitačného konania 

Dňa 13.3.2014 predložila RNDr. Svetlana Gáperová, PhD. dekanovi Fakulty ekológie a 

environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, žiadosť o habilitáciu spolu s 

habilitačnou prácou na tému „Diverzita a ekológia trúdnikov z rodov Fomes, Laetiporus 

a Ganoderma na drevinách v sídlach Slovenska“ s ďalšími predpísanými dokladmi. 

Vedecká rada FEE TU vo Zvolene prerokovala túto žiadosť a plnenie kritérií žiadateľom na 

svojom zasadnutí dňa 20.5.2014, pričom dekan FEE vymenoval v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ 

SR č. 6/2005 Z. z. a interných predpisov TU vo Zvolene habilitačnú komisiu v odbore 4.3.4 

Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií v tomto zložení: 
Predseda:  

prof. Ing. Slavomír Stašiov, PhD. – Fakulta ekológie a environmentalistiky, TU Zvolen 

Členovia: 

Dr. h. c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. – Fakulta záhradnej a krajinnej architektúry, SPU  

Nitra 

prof. Ing. Pavel Hrubík, DrSc. – Nitra 

Na tomto zasadnutí schválila VR FEE týchto oponentov habilitačnej práce: 

prof. Ing. Tibor Benčať, CSc.  – Fakulta ekológie a environmentalistiky, TU Zvolen 

doc. Ing. Václav Krpeš, CSc. – Prírodovedecká fakulta, OU v Ostrave, Česká republika 

doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc. – Ústav ekológie lesa SAV, Nitra 

VR FEE schválila tému habilitačnej prednášky „Distribúcia a viazanosť 

drevokazných húb na dreviny v sídlach“.  Dekan FEE určil termín habilitačnej prednášky aj 

habilitačného konania na 10. októbra 2014 v priestoroch Technickej Univerzity vo Zvolene. 

Oznámenie o mieste a čase habilitačného konania bolo publikované v denníku SME             

11. septembra 2014, ako aj na webovej stránke www.tuzvo.sk. 

2 Odborná charakteristika RNDr. Svetlany Gáperovej, PhD. 

RNDr. Svetlana Gáperová, PhD. sa narodila 22. marca 1964 v Lučenci. V rokoch 1970–

1978 získala základné vzdelanie na Základnej škole v Dolnej Strehovej, okres Veľký Krtíš. 

Stredoškolské štúdium s maturitou absolvovala na Gymnáziu vo Veľkom Krtíši v rokoch 

1978–1982. Je absolventkou Univerzity Komenského, na ktorej promovala v študijnom 

odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia biológia - matematika v r. 

1987. V roku 1988 vykonala štátnu rigoróznu skúšku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave a získala titul RNDr. V r. 2002 nastúpila na doktorandské štúdium 

na Ústave ekológie lesa SAV vo Zvolene, ktoré úspešne ukončila v r. 2007. Vedecká hodnosť 

PhD. jej bola udelená v roku 2007 vo vednom odbore 15-21-9 Ekológia obhájením 



dizertačnej práce „Hniloby introdukovaných drevín v sídlach Slovenska“. 

Jej  odborná prax sa v oblasti pedagogických a vedeckovýskumných aktivít 

uskutočňovala: 

– od  r. 1987 do r. 1991 na Ústave dendrobiológie SAV Arborétum Mlyňany vo Vieske nad 

Žitavou na mieste odbornej asistentky,  

– od r. 1991 do r. 1998 ako učiteľka v Školskej správe Zvolen, 

– od r. 1998 do r. 2001 ako odborná asistentka na Katedre biológie a ekológie Fakulty 

ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene,  

– od r. 2001 až dodnes pracuje ako odborná asistentka na Fakulte prírodných vied UMB 

v Banskej Bystrici. 

Jej pedagogická činnosť na FEE TU vo Zvolene od r. 1999 do r. 2001 pozostávala 

z vedenia cvičení z predmetov: 

– Fyziológia rastlín, 

– Mikrobiológia. 

Jej pedagogická činnosť od r. 2001, kedy nastúpila na Fakultu prírodných vied UMB 

v Banskej Bystrici, až dodnes pozostávala z vedenia prednášok, laboratórnych a terénnych 

cvičení z predmetov: 

– Anatómia a morfológia rastlín, 

– Didaktika ekológie, 

– Ekologická fyziológia rastlín, 

– Systém a ekológia cyanobaktérií, rias a húb, 

– Všeobecná botanika, 

– Vybrané kapitoly z biológie, 

z vedenia laboratórnych a terénnych cvičení z predmetov: 

– Fyziológia rastlín, 

– Ontogenéza rastlín, 

– Praktikum z anatómie rastlín, 

– Školské biologické pokusy a pozorovania, 

– Terénne cvičenia z botaniky 

a z vedenia seminárov z predmetov: 

– Aplikovaná botanika, 

– Základy biológie. 

RNDr. Svetlana Gáperová, PhD. bola v r. 2001 až 2005 členkou komisií pre štátne 

záverečné skúšky v študijnom programe Učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii 

s ekológiou. Od r. 2009 bola predsedníčkou komisií pre štátne záverečné skúšky v študijnom 

programe Učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii s biológiou pre bakalársky a od 

r. 2013 aj pre magisterský stupeň. Dosiaľ viedla 16 bakalárskych a 18 diplomových prác.  

Na základe dokladov o vedeckej a publikačnej činnosti, ktoré mali k dispozícii 

členovia habilitačnej komisie a po korekcii údajov v zmysle kritérií habilitačného konania 

a konania na vymenúvanie profesorov vydaných MŠVVaŠ SR, ako aj v zmysle Vedeckou 

radou FEE prijatých doplnkových kritérií pre habilitačné pokračovanie je možné konštatovať, 

že RNDr. Svetlana Gáperová, PhD. je autorkou, resp. spoluautorkou: 

1 vedeckej monografie vydanej v domácom vydavateľstve 

1 vysokoškolskej učebnice vydanej v domácom vydavateľstve 

1 skrípt a učebných textov  

1 vedeckej práce v zahraničnom karentovom časopise 

2 vedeckých prác v domácich karentových časopisoch 

3 vedeckých prác v ostatných zahraničných časopisoch 

5 vedeckých prác v ostatných domácich časopisoch 

2 vedeckých prác v domácich časopisoch registrovaných v databáze SCOPUS 



1 vedeckej práce v zahraničnom recenzovanom zborníku, resp. monografii 

5 vedeckých prác v domácich recenzovaných zborníkoch, resp. monografiách 

5 vedeckých prác v domácich recenzovaných zborníkoch, resp. monografiách 

5 publikovaných príspevkov na zahraničných vedeckých konferenciách 

11 publikovaných príspevkov na domácich vedeckých konferenciách 

2 abstraktov pozvaných príspevkov z domácich konferencií 

1 abstraktu príspevku zo zahraničnej konferencie 

7 abstraktov príspevkov zo domácich konferencií 

2 posterov zo zahraničných konferencií 

5 posterov z domácich konferencií 

3 správ o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 

1 audiovizuálneho diela nakrúteného v domácej produkcii 

1 odbornej práce v zahraničnom nekarentovom časopise 

1 odborného prekladu – knižného 

1 recenzie v časopise, resp. zborníku 

Vedecko-výskumná práca habilitantky je známa v národnom aj v medzinárodnom 

meradle. V strednej Európe patrí do nepočetnej skupiny odborníkov zaoberajúcich sa 

diverzitou a ekológiou trúdnikov v urbanizovanom prostredí a ich vplyvom na vitalitu 

vybraných drevín. O význame jej vedecko-výskumnej činnosti svedčí 60 citácií na 

publikované práce, z toho sú 4 v publikáciách registrovaných vo Web of Science. 

Jedným z absolútnych kritérií je aj účasť na projektoch. Habilitantka je v súčasnosti 

vedúcou vedeckého grantového projektu financovaného agentúrou KEGA. V minulosti bola 

zástupkyňou vedúceho jedného projektu agentúry VEGA a podieľala sa na riešení ďalších 4 

projektov financovaných touto agentúrou ako spoluriešiteľka. Okrem toho bola zodpovednou 

riešiteľkou projektov agentúry APVV a SOCRATES/COMENIUS a spoluriešiteľkou 

projektu agentúry VUGA. 

RNDr. Svetlana Gáperová, PhD. absolvovala v r. 1989 zahraničný pracovný pobyt 

v Glavnom botaničeskom sade Akademii nauk SSSR v Moskve. V rokoch 2005 a 2007  

absolvovala zahraničné pracovné pobyty na Výskumnej stanici Hel Uniwersitetu Gdański 

v Poľsku. Habilitantka bola v rokoch 1987–1990 členkou Komisie pre rozvoj a zachovanie 

genofondu organizmov Slovenska pri SAV a v rokoch 2009–2011 členkou Edičnej komisie 

pri FPV UMB. Od r. 1987 je členkou Slovenskej botanickej spoločnosti.  

 

3 Hodnotenie habilitačnej prednášky 

Habilitačná prednáška RNDr. Svetlany Gáperovej, PhD. sa konala na tému 

„Distribúcia a viazanosť drevokazných húb na dreviny v sídlach“.  dňa  10. októbra  2014 

o 10,00 hod. v miestnosti B8 na Technickej univerzite vo Zvolene. Zúčastnilo sa jej spolu  

21 poslucháčov; predovšetkým všetci členovia habilitačnej komisie, traja oponenti,                    

9 členov VR FEE a 8 hostí.  
V prvej časti prednášky habilitantka charakterizovala trofickú skupina drevokazných 

húb v sídlach z pohľadu ich biodiverzity, rozšírenia a ekologických nárokov. Zdôraznila 

ekologické aspekty kolonizácie drevín endofytmi. V druhej časti práce habilitantka 

prezentovala vlastné, takmer  20 ročné, výsledky štúdia uvedenej problematiky, ktoré vhodne 

konfrontovala s dosiahnutými výsledkami vo svete. Výstupmi formou digitálnych máp 

(prepojených s databázou v prostredí GIS) prezentovala informácie o rozšírení a ekologických 

nárokoch najčastejšie sa vyskytujúcich drevokazných húb viazaných na taxóny drevín na 

území Slovenska. Väzbu húb na dreviny prezentovala v kontexte výsledkov štúdia kryptickej 

speciácie taxónov drevokazných húb. 



Habilitačná prednáška bola prezentovaná s využitím štandardnej dataprojekčnej 

audiovizuálnej techniky. Štruktúra prednášky bola z obsahového i didaktického hľadiska 

vhodne zostavená. Habilitantka svojim zanieteným výkladom a vhodnou dokumentáciou 

zaujala prítomných počas celej prezentácie. Prednáška mala dobrú odbornú aj didaktickú 

úroveň. Bola pútavá a vyvolala primerane širokú diskusiu, do ktorej sa zapojili všetci 

členovia komisie, niektorí členovia Vedeckej rady FEE a ďalší prítomní. Habilitantka s 

prehľadom pohotovo a korektne reagovala na všetky položené otázky a vznesené 

pripomienky. 

4 Zhodnotenie habilitačného konania 

RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.  predložila habilitačnú prácu na tému „Diverzita 

a ekológia trúdnikov z rodov Fomes, Laetiporus a Ganoderma na drevinách v sídlach 

Slovenska“. Dokument bol spracovaný formou komentovaného súboru 14 publikovaných 

prác autorky na 40 stranách textu (s úvodom, abstraktmi, obsahom, literatúrou a zoznamom 

príloh), v súlade s príslušným paragrafom vyhlášky MŠ SR 6/2005 Z. z. Vlastný text 

pozostával z niekoľkých kapitol. Po krátkom úvode nasledovala kapitola „Dreviny 

a drevokazné trúdniky v sídlach“, v ktorej autorka spracovala historické súvislosti 

a súčasnosť podkladových štúdií a zhrnula najdôležitejšie poznatky o vzťahoch medzi 

drevinani a drevokaznými trúdnikmi. V ďalšej kapitole sa venovala téme druhovej diverzity 

rodov Fomes, Laetiporus a Ganoderma na drevinách na Slovensku. Ďalšia, dominantná 

kapitola bola zameraná na rozšírenie a vybrané ekologické charakteristiky zástupcov vyššie 

uvedených rodov v sídlach Slovenska. Táto kapitola je logicky rozdelená do 3 podkapitol, 

z ktorých každá je venovaná inému rodu trúdnikov. V každej podkapitole habilitantka 

zhodnotila rozšírenie a väzbu zástupcov príslušného rodu na dreviny a venovala sa tiež 

časovo-priestorovým aspektom ich kolonizácie vybraných drevín. U rodu Fomes analyzovala 

tiež kryptickú speciáciu vo väzbe na dreviny a kategórie urbánnej vegetácie. V piatej kapitole 

sú formulované závery práce. Vyplýva z nich napríklad, že tradičný morfologický druh 

Fomes fomentarius zahŕňa dva sympatrické druhy. Autorka poukázala tiež na to, že ak 

nemožno na rozlíšenie druhov Ganoderma applanatum a Ganoderma adspersum použiť 

makroskopické ani mikroskopické znaky, možno úspešne využiť PCR metódu. 

K významným patrí tiež poznatok, že sekundárne mycélium začína degradačne pôsobiť veľmi 

skoro a v iniciálnych fázach kolonizácie súčasne dochádza k zmenám farebného priestoru 

dreva. Šiesta kapitola predstavuje stručný súhrn habilitačnej práce. V siedmej kapitole uvádza 

autorka na šiestich stranách zoznam použitej literatúry. 

Prílohou sú separáty 14 pôvodných vedeckých prác, vrátane dvoch v karentových 

časopisoch. V uvedených publikáciách autorka spoločne so spoluautormi uvádza časť svojich 

doterajších výsledkov zo skúmanej problematiky. 

Habilitačnú prácu posúdili a zhodnotili 3 oponenti – všetko známi odborníci v oblasti 

ekológie drevín. Okrem drobných upozornení, prevažne formálneho charakteru, všetci traja 

oponenti jednoznačne odporučili po úspešnom habilitačnom konaní udeliť titul docent podľa 

zákona č. 131/2002 Z. z. a v zmysle doplňujúcej vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 6/2005 o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov. 

Prekryv s indexom prác korpusu CRPZ vyplývajúci z Protokolu o kontrole originality 

habilitačnej práce má hodnotu 0,00 %. 

 



5 Celkové zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti 

habilitantky 

Habilitačná komisia sa pri tomto hodnotení opierala jednak o habilitačný spis, ďalej o 

oponentské posudky 3 špecialistov, o pedagogickú ako aj vedecko-výskumnú a publikačnú 

aktivitu RNDr. Svetlany Gáperovej, PhD. na základe preštudovania jej životopisu, úplného 

zoznamu publikovaných prác a zoznamu citácií, za rešpektovania a plnenia platných kritérií 

MŠVVaŠ SR a Fakulty ekológie a environmentalistiky, ktoré určujú podmienky o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov. Do úvahy bola vzatá aj jej habilitačná prednáška. 

Okrem toho členovia komisie poznajú habilitantku osobne z výskumnej i pedagogickej práce, 

pričom sú im známe viaceré jej publikácie i vystúpenia na mnohých domácich i zahraničných 

vedeckých a odborných podujatiach. Na základe viacerých hodnotení pedagogickej, vedeckej 

a odbornej činnosti komisia hodnotí RNDr. Svetlanu Gáperovú, PhD. ako erudovaného 

tvorivého pracovníka v oblasti diverzity a ekológie trúdnikov. So svojou početnou 

publikačnou aktivitou spĺňa a prekračuje požadované kritérium platné na Fakulte ekológie a 

environmentalistiky TU vo Zvolene. Svojou výskumnou prácou dokazuje, že vie dosiahnuté 

výsledky interpretovať a publikovať. Publikácie majú svoju váhu aj v medzinárodnom 

meradle, o čom svedčia aj 3 karentové výstupy a 4 citácie v publikáciách registrovaných vo 

Web of Science. V oblasti štúdia diverzity a ekológie trúdnikov patrí nesporne k významným 

osobnostiam Slovenska a odborníkom v prostredí strednej Európy. 

 Habilitantka sa ako interná prednášajúca podieľa na pedagogickom procese formou 

cvičení, seminárov a prednášok z viacerých študijných predmetov. Jej prednášky sa vyznačujú 

vysokou originalitou spracovania. Hojne v nich využíva aj v teréne nadobudnuté skúsenosti. 

Podieľala sa na vedení 18 diplomových a 16 bakalárskych prác. Oponovala 3 dizertačné 

práce. Bola aktívnou prednášateľkou pre študentov v rámci programu SOCRATES, Best of 

2010 u nás aj v zahraničí (v Moskve, Prahe, Brne). Podieľala sa tiež na prípravných kurzoch 

biológie, biologických olympiádach, nociach výskumníkov a na iných aktivitách zameraných 

na vzdelávanie mladých prírodovedcov.  

 Všetci členovia habilitačnej komisie skonštatovali, že RNDr. Svetlana Gáperová, PhD. 

spĺňa Fakultou ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene požadované parametre 

vedecko-pedagogických aktivít a tak na základe vyššie predloženého komplexného 

hodnotenia jej aktivít habilitačná komisia odporúča Vedeckej rade FEE TU vo Zvolene prijať 

rozhodnutie o úspešnej habilitácii a vymenovať ju za docenta v odbore 4.3.4 Všeobecná 

ekológia, ekológia jedinca a populácií. 

 

Správu a hodnotenie habilitačnej komisie vypracovali: 

 

prof. Ing. Slavomír Stašiov, PhD.   Dr . h. c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. 

predseda komisie člen komisie 

 

 

 

prof. Ing. Pavel Hrubík, DrSc. 

člen komisie 
 

 

Vo Zvolene dňa 10. 10. 2014 


