
Štruktúrovaný životopis 

 
a) osobné údaje 
 

• Meno: Sergej Mochnacký 

• Pohlavie: muž 

• Dátum a miesto narodenia: 18. 8. 1953, Snina 

• Rodinný stav: ženatý, manželka RNDr. NadeždaMochnacká; 2 deti (dcéra Iveta, nar. 
1980 v Košiciach a syn Igor, nar. 1984 v Košiciach) 

 
 
b) vzdelanie a kvalifikačný postup 
 
1969 Stredná všeobecnovzdelávacia škola Snina, Bardejov – maturita; 
1976 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu 

aprobácie biológia - chémia; 
1981      Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta udelený 

akademický titul doktor prírodných vied RNDr.; 
1988 Slovenská akadémia vied v Bratislave, udelená vedecká hodnosť kandidát 

biologických vied CSc. vo vedeckom kolégiu SAV pre ekologické vedy;   
2000 Technická univerzita vo Zvolene – habilitácia vo vednom odbore „Lesnícka 

fytológia“, udelená vedeckopedagogická hodnosť docent 
 
 
c) priebeh doterajšej praxe 
 
1977-1978 odborný asistent Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach 
1978-1987 výskumný pracovník Ústavu experimentálnej biológie a ekológie Centra  
1978-1988 biologicko-ekologických vied SAV v Bratislave, pobočka Košice 
1988-    riaditeľ Univerzita Pavla Jozefa Šafárik v Košiciach Botanická záhrada 

 

d) zahraničné stáže v trvaní minimálne 1 týždeň 
 
1990 –GenevaBotanicalGardensSwitzerland (1 týždeň) 
1992 – TheRoyalBotanicGardenEdinburg in Scotland (1 týždeň) 
1997 – Botanický ústav AV ČR, Praha - Průhonice, Česká republika (1 týždeň) 
1999 -  Katedra Geobotaniki i EkologiiRoślinUniversytetŁódźki, Łódź 
2000 – Rivas, Nikaragua (2 týždne) 
2007 – Karlova Univerzita, Prírodovedecká fakulta Botanická záhrada, Praha, Česká  
republika (1 týždeň) 
2010 – Užhorodská štátna univerzita Užhorod  (2 týždne) 
 
 



 
Okrem týchto pobytov som absolvoval viacero pracovných zahraničných ciest do terénu 
a kratšie pobyty ako 1 týždeň  (napr. Univerzita Gödöllő - Maďarsko, 
ZakładTaksonomiiRoślin, CollegiumBiologicumPoznań – Poľsko, 
OgrodBotanicsniJagiellonskiegoUniversytetuKrakow - Poľsko, 
OgrodBotanocsniWarszawskiegouniwesytetuWarszawa – Poľsko, Botanická záhrada 
Mendelova univerzita v Brne – Česká republika a pod.) v súvislosti s riešením vedeckých 
projektov a účasťou na konferenciách.  
 
e) vedecká charakteristika 
 
V roku 1977 som na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach som bol spoluriešiteľom 
inštitucionálnej výskumnej úlohy „Vplyv chlórovaných uhľovodíkov na drobnú poľovnú 
zver“. Moja účasť bola v determinácii rezíduí chlórovaných uhľovodíkov v rastlinných 
komponentoch (listy, stonky, kvety, korene, semená), ktoré boli súčasťou potravinovej 
pyramídy. Po úspešnom konkurznom konaní som v roku 1978 nastúpil do pracovného 
pomeru na ÚEBE CBV SAV v Bratislave na oddelenie Krajinnej ekológie. Po zriadení 
pobočky v Košiciach som až do roku 1987 som ako vedecký pracovník zabezpečoval úlohy 
štátneho výskumného programu, ktorý rieši krajinno-ekologické problémy 
Východoslovenskej nížiny. Pod vedením zodpovedného riešiteľa a garanta Prof. RNDr. M. 
Ružičku, DrSc. a spoločne s jeho riešiteľským tímom som riešil úlohy, postavenia a funkcie 
synantropnej vegetácie v jednotlivých etapách výskumného programu. Z tohto obdobia mám 
viacero publikácii, účasti na konferenciách, medzinárodných sympóziách a praktických 
výstupov. V roku 1988 som sa zamestnal na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach do 
Botanickej záhrady (BZ UPJŠ). Tu som postupne kreoval, prijímal zamestnancov 
a usmerňoval aj na zabezpečovanie výskumu. Dnes máme v BZ UPJŠ tím zamestnancov, 
ktorí nadobudli vedecké hodnosti PhD. (5 VŠ) a stredoškolákov, ktorí sa postupne uchádzali 
a aj v súčasnosti uchádzajú o vedecké projekty. Za uplynulé obdobie som ako zodpovedný 
riešiteľ riešil 1 VTPC projekt, 4 projekty VGA VEGA,1 projekt KEGA a ako zástupca 
zodpovedného riešiteľa 1 projekt APVV. Ďalej som oponoval projekty 4 inštitucionálne 
projekty VVGS na PF UPJŠ v Košiciach. Zo získaných výsledkov som publikoval 86 
vedeckých, odborných a populárno-vedeckých príspevkov a mám približne 250 citácií. 
Okrem toho som vypracoval 6 oponentských posudkov uchádzačov o PhD., 4 na RNDr., 2 
habilitačné a 1 inauguračný.  Ako recenzent som hodnotil 2 knižné publikácie a 11 recenzii na 
cudzojazyčné knižné publikácie. Od roku 1994 som hlavným organizatoromagestorom 
medzinárodnej konferencie „Anthropization and EnvironmentofRuralSettlements. Flora 
anVegetatio. V poradí 10. Konferencia sa uskutočnila na Slovensku v roku 2012. V roku 1991 
som inicioval a realizoval edíciu vedeckého časopisu THAISZIA. Journalofbotany a ako 
vedúci redaktor do dnešného dňa bolo 23 vol. a 44 no. a Suppl. V roku 2009 bolo periodikum 
zaradené do databázy SCOPUS. 
 
f) pedagogická charakteristika 
 



Pedagogickú činnosť som začal ako odborný asistent na Univerzite veterinárneho lekárstva 
v Košiciach zabezpečovaním a vedením cvičení z botaniky. Počas pôsobenia na ÚEBE CBV 
SAV som na PF UPJŠ vyučoval a zabezpečoval terénne cvičenia zo systematiky vyšších 
a nižších rastlín. Počas môjho pôsobenia v BZ UPJŠ som sa aktívne zapojil do výučby na PF 
UPJŠ a zaviedol nové študijné predmety Geobotanika, Ekológia rastlín a Tropická 
a subtropická vegetácia. Okrem prednášok, cvičení, terénov, skúšania, som viedol 12 
diplomových prác, vypracovával posudky na bakalárske magisterské a inžinierske práce 
nielen na PF UPJŠ, ale aj na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach, FEE TU vo 
Zvolene, UK v Bratislave a SPU v Nitre. V súčasnosti zabezpečujem na PF UPJŠ študijný 
program Geobotanika a Tropická a subtropická vegetácia. Okrem toho som učil na Univerzite 
3. Veku TU v Košiciach, aktívne pôsobil a pôsobím pri zabezpečovaní krajských kôl 
Biologických olympiádach jednotlivých kategórii. Ďalšie edukačné aktivity zabezpečujem aj 
na stredných školách a základných školách. Pre základné školy bol úspešný APVV projekt 
BOTANIKIADA, ktorý ako trvalo udržateľný pokračuje v tomto roku 6. ročníkom. 
V školskom roku 2014/2015 na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach som inicioval 
a garantujem nový študijný odbor 4. Ročného štúdia Dizajn exterieru. Zabezpečoval som 
a zabezpečujem  v rámci popularizácie vedy odborné prednášky v záujmových združenia 
a spoločnostiach, ktoré sú zamerané na environmentálne problémy, ekologické a botanické 
zaujímavostí.  
 
g) členstvo v odborných spoločnostiach, nadáciách a redakčných radách 
 

• Som čestným členom Slovenskej botanickej spoločnosti v Bratislave (od roku 1978), člen 
Českej botanickej spoločnosti (od roku 1979),   

• člen Slovenskej ekologickej spoločnosti (od roku 1980),  

• člen EuroGard (od roku 2006)   

• člen BGCI (od roku 1997) 

• Hlavný redaktor od roku 1991 medzinárodného botanického časopisu Thaiszia - 
JournalofBotany (v súčasnosti evidovaného v databáze SCOPUS), vydávaného 
Botanickou záhradou UPJŠ v Košiciach,  
 

h) ocenenia 
 
• Pamätný list Slovenská ekologická spoločnosť Slovenskej botanickej spoločnosti, apríl  
2012 
• Pamätná Holubyho Medaila Slovenskej botanickej spoločnosti, marec 2013 
• Ďakovný list Krajského školského úradu v Košiciach za dlhoročnú aktívnu prácu 

v krajskej komisii biologickej olympiády a prínos pre rozvoj olympiády, ako aj podporu 
talentovanej mládeže; list bol zaslaný pri príležitosti 40. výročia biologickej olympiády, 
23. máj 2006 

 
 
i) jazykové znalosti 
 
anglický jazyk – aktívne 



nemecký jazyk - pasívne 
český jazyk - aktívne 
ruský jazyk – aktívne 
ukrajinský jazyk - aktívne 
 
j) iné dôležité údaje 
 

• Editor a autor2 monografii; spoluautor 2 kapitol vo vedeckej monografii; autor 
a spoluautor 1 vysokoškolskej učebnice a 2 VŠ učebných textov;  

• kontinuálna posudzovateľská činnosť: oponentské posudky habilitačných prác (FZKI 
SPU v Nitre)  posudky doktorandských dizertačných prác (FEE TU vo Zvolene,  SPU 
v Nitre, BU SAV  Bratislava, posudky na domáce grantové projekty, vyžiadané recenzie 
na pôvodné vedecké práce v recenzovaných zborníkoch a časopisoch. 

• Dve funkčné obdobia člen AS UPJŠ 
 
 

 
 
 
 
 
 
Košice, 04.02. 2014                                                doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.     
 


