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Životopis 
 

  

 

Osobné údaje 
 

 Priezvisko(á)/Meno(á)  Husárik Marek 

Adresa(y)  Podjavorinskej 3387/10, 05801 Poprad, SR 

Telefón(y)  052-7879161    

Fax(y)  052-4467656 

E-mail(y)  mhusarik@ta3.sk 
 

Štátna(e) príslušnosť(ti)  SR   
 

Dátum narodenia  6.9.1976   
 

Pohlavie  muž   

 

Zamestnanie/Oblasť 
činnosti, o ktoré sa zaujímate 

 vedecký pracovník / fyzika; astronómia; astrofyzika; výskum meteorov, komét 
a asteroidov   

 

Odborná prax 
 

Od - do  od 2009 – trvá 

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 vedecký pracovník 

Hlavné činnosti a zodpovednosť   od roku 2015 vedenie bilaterálneho projektu "Štúdium medziplanetárnej hmoty v blízkosti 
Zeme" (Slovensko – Česká republika) 

 skúmanie asteroidov fotometrickou metódou, astrometria komét a asteroidov 

 vytváranie pozorovacieho programu na observatóriu na Skalnatom plese 

 servis fotografickej a digitálnej automatickej bolidovej celooblohovej kamery v Starej Lesnej 

Názov a adresa zamestnávateľa  Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 vedecký výskum  

 
 

Od - do  od 2001 – 2009 

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 odborný pracovník/externý doktorand 

Hlavné činnosti a zodpovednosť   skúmanie asteroidov fotometrickou metódou 

 vytváranie pozorovacieho programu na observatóriu na Skalnatom plese 

Názov a adresa zamestnávateľa  Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 vedecký výskum  

 

Od - do  od 2002 – trvá 

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 Asistent 

Hlavné činnosti a zodpovednosť   vedenie praktických cvičení pre študentov UPJŠ Košice na observatóriu na Skalnatom plese – 
astrometria a fotometria 

Názov a adresa zamestnávateľa  Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 vedecký výskum  
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Vzdelávanie a príprava 
 

Od - do  2001-2009   

Názov získanej kvalifikácie  PhD. 

Hlavné predmety/profesijné zručnosti  astronómia, medziplanetárna hmota – schopnosť vedeckej práce 

Názov a typ organizácie    
poskytujúcej vzdelávanie a prípravu 

 Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

  III. – doktorandské, vedecký kvalifikačný stupeň II. 

 
 
 

Od - do  1995-2000   

Názov získanej kvalifikácie  absolvent vysokej školy 

Hlavné predmety/profesijné zručnosti  matematika, fyzika, nebeská mechanika, astrofyzika 

Názov a typ organizácie    
poskytujúcej vzdelávanie a prípravu 

 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

  II. magisterské  

 
 
 

Osobná spôsobilosť 

   
 

Materinský(é) jazyk(y)  Slovenský 
 

Ďalší(ie) jazyk(y) 

Sebahodnotenie  Porozumenie Hovorenie Písanie 

 Európska úroveň (*)  Počúvanie Čítanie Ústna interakcia Samostatný ústny prejav  
 

Jazyk anglický   B1 stredne pokročilý B2 Pokročilý B1 stredne pokročilý B1 stredne pokročilý B2 pokročilý 

Jazyk nemecký  A1 Začiatočník A1 začiatočník A1 začiatočník A1 začiatočník A1 začiatočník 

(*)Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF) 
 
 

Organizačné zručnosti  vedenie malého kolektívu pozorovateľov na observatóriu na Skalnatom plese od roku 2002, podiel 
na organizovaní Celoslovenského astronomického seminára pre učiteľov v rokoch 2009—2012,  

 

Technické zručnosti  drobné opravy súvisiace s chodom ďalekohľadom a CCD kamerou, servis fotografickej a digitálnej 
automatickej bolidovej celooblohovej kamery v Starej Lesnej 

 

Počítačové zručnosti  OS Windows XP, 7, 8,10, Fedora Linux, Ubuntu; MS Office Word, Excel, Powerpoint; 
Programovanie v jazyku FORTRAN, gnuplot, Matlab (začiatočník); IRAF; MaximDL, XHTML a PHP 

 
 

 


