
 
doc. RNDr. Martin Bačkor, PhD. - odborný životopis 

 
Narodený:  18.2.1970 v Banskej Bystrici, ženatý 
 
Vzdelanie: gymnázium s maturitou v r. 1988 

1988-1994 štúdium na  Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, všeobecná biológia, 
udelený akademický titul Mgr.  

1998 akademický titul RNDr. 
1999 vedecká hodnosť PhD. vo vednom odbore fyziológia rastlín 
2004 habilitácia vo vednom odbore biológia 

 
Zamestnanie: 1994-1997  interný doktorand na Katedre fyziológie rastlín UK v  

Bratislave 
1997-2001 vysokoškolský učiteľ na Katedre experimentálnej  

botaniky a genetiky UPJŠ v Košiciach 
2001-2003 NATO Science Fellowship, NSERC Canada,  
  Department of Biology, University of Western Ontario  

v Kanade     
2003-  vysokoškolský učiteľ na Katedre botaniky, ÚBEV UPJŠ  

v Košiciach 
 
Pedagogická činnosť: 
  - vedúci (školiteľ) 26 obhájených diplomových prác 
  - konzultant 9 obhájených rigoróznych prác (RNDr.) 
  - školiteľ 4 doktorandov vo vednom odbore fyziológia rastlín UK v Bratislave 
 
Vedecko-výskumná činnosť: interakcie rastlín s ťažkými kovmi, sekundárny metabolizmus  

rastlín, biológia rastlinných symbióz 
 
Zodpovedný riešiteľ grantových projektov: 1x NSERC Canada, 3 x VEGA, 1 x APVV, 2 x 
inštitucionálny grant, bilaterálne granty na mobility vedeckých pracovníkov 
 
Prehľad publikačnej činnosti: 
  Vedecké práce v karentovaných časopisoch:  34 
  Vedecké práce v nekarentovaných časopisoch:  3 
  Citačný ohlas podľa SCI:    101 
 
Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, združeniach, komisiách a vedeckých výboroch: 

- člen Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV (1995 - doteraz) 
- výkonný redaktor medzinárodného vedeckého časopisu Thaiszia - Journal of    
   Botany (2003 - doteraz) 
- člen Slovenskej ekologickej spoločnosti (1999 - doteraz) 
- člen Českej botanickej spoločnosti (2005 – doteraz) 
- člen American Bryological and Lichenological Society (2006 – doteraz) 
- člen Società Lichenologica Italiana (2007 – doteraz) 

 
Najvýznamnejšie ocenenia: 

- Silingerova cena SBS, marec 1999 
- Cena Slovenského Literárneho Fondu, sekcie pre vedeckú literatúru  

a počítačové programy, január 2000 
- NATO Science Fellowship, NSERC Canada, Department of Biology,  
    University of Western Ontario v Kanade (2001-2003) 
- Ocenenie mladých vedeckých pracovníkov prezidentom Slovenskej  
   republiky Ivanom Gašparovičom, 19. január 2005 
- Cena dekana PF UPJŠ za vedeckovýskumnú činnosť, 16. február 2005  
- Honorárny člen Società Lichenologica Italiana, 13. september 2007 

 
 


