Profesijný životopis
Meno a priezvisko

Svetlana Gáperová, RNDr., PhD.

Rok narodenia

1964

Trvalý pobyt

Tulská 25, 960 01 ZVOLEN
2002 – 2007 doktorandské štúdium (PhD.) na Ústave ekológie lesa
SAV vo Zvolene, vo vednom odbore 15-21-9 Ekológia. Téma
dizertačnej práce: „Hniloby introdukovaných drevín v sídlach
Slovenska“.
1988 – Štátna rigorózna skúška (RNDr.) na Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave
1982 – 1987 štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Komenského, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov,
špecializácia biológia - matematika. Téma diplomovej práce:
„Štúdium variability druhu Erysimum diffusum Ehrh.“
1978 – 1982 štúdium na gymnáziu vo Veľkom Krtíši
1970 – 1978 štúdium na Základnej škole v Dolnej Strehovej, okres
Veľký Krtíš
od roku 2001 – odborný asistent na Fakulte prírodných vied UMB
v Banskej Bystrici, Katedra biológie a ekológie
1998 – 2001 odborný asistent na Fakulte ekológie
a environmentalistiky TU vo Zvolene, Katedra biológie a ekológie
1991 – 1998 učiteľka, Školská správa Zvolen, 1993 – 1996 materská
dovolenka
1987 – 1991 odborná asistentka na Ústave dendrobiológie SAV
Arborétum Mlyňany vo Vieske nad Žitavou
1998 – 2001 Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene,
výučba predmetov: povinné predmety: Mikrobiológia (cvičenia),
Fyziológia rastlín (cvičenia).
2001 – trvá Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici:
povinné predmety: Anatómia a morfológia rastlín (prednášky,
cvičenia), Systém a ekológia cyanobaktérií, rias a húb (prednášky,
cvičenia), Fyziológia rastlín (prednášky, cvičenia) Ekologická
fyziológia rastlín (semináre, cvičenia), Terénne cvičenia z botaniky
1, Všeobecná biológia pre Environmentálny manažment
výchovných zariadení (prednášky, cvičenia) aj externé štúdium,
Didaktika ekológie (prednášky, cvičenia).
povinne voliteľné predmety: Aplikovaná botanika (semináre),
Vybrané kapitoly z biológie pre študentov Učiteľstva technických
odborných predmetov (prednášky, cvičenia) aj externé štúdium,
Praktikum z anatómie rastlín (cvičenia), Základy biológie 1
(prednášky).
voliteľné predmety: Ontogenéza rastlín (cvičenia)
Vedenie bakalárskych prác: 18
Vedenie záverečných prác: 21
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách: 1
ACBVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách: 1
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch: 1

Vzdelanie

Zamestnanie

Pedagogická činnosť

Publikačná činnosť

Citácie a ohlasy
na dielo

Aktívna
účasť
na
konferenciách
a seminároch
Vedecko-výskumná
činnosť

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch: 2
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch: 3
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch: 5
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databáze SCOPUS: 2
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých
zborníkoch, monografiách: 1
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých
zborníkoch, monografiách: 5
AFC Publikované príspevky na zahr. vedeckých konferenciách: 5
AFD Publikované príspevky na dom. vedeckých konferenciách: 11
AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií: 2
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií:1
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií: 7
AFK Postery zo zahraničných konferencií: 2
AFL Postery z domácich konferencií: 5
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách: 3
CAH Audiovizuálne diela nakrútené v domácej produkcii: 1
BCI Skriptá a učebné texty: 3
BDG Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch: 1
DAI Dizertačné a habilitačné práce: 1
EAJ Odborné preklady publikácií – knižné: 1
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch: 2
(1) Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných
indexoch Web of Science: 3
(2) Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných
indexoch Web of Science: 1, a v databáze SCOPUS: 2
(3) Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných
indexoch: 13
(4) Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných
indexoch: 41
zahraničné: 13
domáce: 21
KEGA 022UMB-4/2013 „Multimediálna a interaktívna elektronická
učebnica zo štruktúrnej botaniky a mykológie a jej využitie vo
výučbe.“ – Gáperová vedúca projektu v r. 2013 – 2015.
VEGA 1/0581/11 „Časovo-priestorové trendy šírenia hnilôb drevín
v sídlach v ostatných troch desaťročiach.“ – Gáperová zástupca
vedúceho projektu v r. 2011 – 2013.
VEGA 1/0231/10 „Modelovanie procesov zaparenia dreva
vybraných druhov drevín ako fenomén odumierania parenchýmu.“
– Gáperová spoluriešiteľ v r. 2010 – 2011.
APVV – 0421 – 07 „Nové metódy hodnotenia a mapovania
biotických škodlivých činiteľov na drevinách vo verejnej zeleni.“ –
Gáperová zodpovedný riešiteľ za spoluriešiteľskú organizáciu UMB
v r. 2008 – 2010.
VEGA 1/4391/07 “Ohrozenosť introdukovaných drevín hnilobami
v sídlach Slovenska.“ – Gáperová spoluriešiteľ v r. 2007 – 2009.
SORATES/COMENIUS 1 č. AC1.2/2004/14- p-BB „Etudes de la

vie de l´arbre et de l´homme“ – Gáperová zodpovedná riešiteľka v r.
2004 – 2005.
VUGA č. 4/2003 „Hodnotenie diverzity a distribúcie cievnatých
rastlín Zvolenskej kotliny v prostredí GIS.“ – Gáperová spoluriešiteľ
v r. 2002 – 2006.
VEGA 1/1368/04 „Sukcesia a adaptácia organizmov v kultúrnych
smrečinách“ – Gáperová spoluriešiteľ 2004 – 2006.
VEGA 1/8238/01 „Drevokazné huby na drevinách v mestskom
prostredí a ovocných sadoch“ – Gáperová spoluriešiteľ v r. 2001 –
2003.
členka Slovenskej botanickej spoločnosti od r. 1987
členka Komisie pre rozvoj a zachovanie genofondu organizmov
Slovenska pri SAV v rokoch 1987 – 1990
členka Edičnej komisie pri FPV UMB v rokoch 2009 -2011
Ďalšie aktivity
pracovné pobyty na pracoviskách v zahraničí: Glavnyj botaničeskij
sad Akademii nauk SSSR, Moskva (1989), Uniwersytet Gdański,
Výskumná stanica Hel, Poľsko (2005, 2007)
získanie certifikátov: Štatistika pre prírodné vedy na UMB
v Banskej Bystrici v roku 2011, Světelná mikroskopie v lékařské
mikrobiologii. LF OU v Ostravě, 2010, IPN podpora technických
a přírodovědných oborů v rámci 3. Letnej školy badatelsky
orientované výuky biologie. PF MU v Brně, 2012.
príprava a realizácia akcií: Noc výskumníka 2011, Noc výskumníka
2012, kurzy pre Biologickú olympiádu v rokoch 2006 – 2010,
Detský tábor Mladý prírodovedec v rokoch 2012 a 2013.
Kontaktná adresa na RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.,
pracovisko
Katedra biológie a ekológie Fakulty prírodných vied UMB,
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Svetlana.Gaperova@umb.sk
V Banskej Bystrici 10.03.2014
Členstvo vo vedeckých
a odborných
organizáciách

Svetlana Gáperová

