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Osobné údaje 
 

 Priezvisko/Meno  Ditmarová Ľubica  

Adresa  M.M.Hodžu 6979/20, 960 01 Zvolen, Slovenská republika 

Telefón  Pevná linka: +421-45-5 332 158  Mobil: +421-903-717423   

Fax  +421-45-5479485 

E-mail  ditmarova@ife.sk 

 

Štátna príslušnosť  Slovenská republika 

 

Dátum narodenia  07.12.1963 

 
 

Zameranie/Oblasť   - pôdohospodárstvo a životné prostredie 

- vývoj inovatívnych riešení umožňujúcich racionálne hospodárenie v pôdohospodárstve a 

lesnom hospodárstve znižujúcich zaťažovanie životného prostredia najmä v podmienkach 

globálnych zmien klímy 

- odborné zameranie: tok látok a energie rastlinnými systémami,  ekofyziológia lesných 

drevín, bioindikácia stresovej záťaže, vplyv imisií na pôdu a rastliny, stresová fyziológia 

lesných drevín 

 
 

Odborná prax 
 

 

September 1989 - súčasnosť  Ústav ekológie lesa Zvolen, Slovenská akadémia vied 

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 1988-1991 – štúdijný pobyt, 1992-1995 – materská dovolenka, 1996-2001 – výskumná pracovníčka, 

doktorandské štúdium – externá forma, 2001-2010 –  vedecký pracovník, 2010-súčasnosť: IIa – 

samostatný vedecký pracovník 

Hlavné činnosti a zodpovednosť  Vedecko-výskumná činnosť  

Názov a adresa zamestnávateľa  Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen, Slovenská republika 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 Slovenská akadémia vied 

 

September 1986 – Október 1988  Výskumný ústav pôdoznalectva a výživy rastlín, Bratislava 

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 Výskumný pracovník 

Hlavné činnosti a zodpovednosť  Vedecko-výskumná činnosť  

Názov a adresa zamestnávateľa  Výskumný ústav pôdoznalectva a výživy rastlín, Rožňavská 33, Bratislava, Slovenská republika 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 Rezortný výskumný ústav 

 

 

Vzdelávanie a príprava 
 

 

september 1996 – december 2001  Doktorandské štúdium 

Názov získanej kvalifikácie  philosophiae doctor (PhD.) v odbore „ Lesnícka fytológia“ 



Hlavné predmety/profesijné zručnosti  Bioindikácia vplyvu stresovej záťaže na lesné dreviny, fyziologická analýza stresových vplyvov 

Dizertačná práca: Bioindikácia fyziologického stavu buka v rozdielnych stresových podmienkach 

Názov a typ organizácie    
poskytujúcej vzdelávanie a prípravu 

 Katedra lesníckej fytológie, Lesnícka fakulta TU vo Zvolene, Masarykova 24, 960 53 Zvolen, 
Slovenská republika   

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

  Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.) 

 
               september 1997-október 1999          Doplnkové pedagogické štúdium (Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici) 
 

september 1981 – jún 1986  vysokoškolské štúdium 

Názov získanej kvalifikácie  Doktor prírodných vied  

Hlavné predmety/profesijné zručnosti  Environmentalistika, ekológia, ochrana prírodného prostredia 

Názov a typ organizácie    
poskytujúcej vzdelávanie a prípravu 

 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

 Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (RNDr.)  

 
 
 

Osobná spôsobilosť 
 
 
 

Organizačné zručnosti   Koordinácia domácich vedecko-výskumných projektov (6 projektov VEGA, 2 projekty 

APVV, 3 projekty APVV – koordinácia za spoluriešiteľskú organizáciu) 

 Spolupráca na 5 projektoch podporovaných Agentúrou pre štrukturálne fondy, na 12 

projektoch VEGA a 8 projektoch APVV 

 Spolupráca na medzinárodných vedecko-výskumných projektoch (6.RPEU - 

CARBOMONT EVK 2 – CT 2001 – 00125, 5.RP EU – MERCI HPRI-2001-00186), COST 

action FP 1106, COST action CA 15226 – členka MC   

 Riaditeľka ÚEL SAV (od 2016), námestníčka riaditeľa ÚEL SAV (2010-2016), vedúca 

Oddelenia ekotoxikológie ÚEL SAV (od 2009), členka vedeckej rady ÚEL SAV (2004-

2008, 2013-2016) 

 

Pracovné pobyty   2003 (2 mesiace), 2004 (1 mesiac) –  ČR, Czech Globe AV ČR, Brno – spolupráca na 

projekte 5.RP EU – MERCI HPRI-2001-00186 

 2012 – 21 dní  Švédsko, Laponsko - vedecká expedícia v spolupráci s TU vo Zvolene 

 2014 – 10 dní USA, Salt Lake City – IUFRO kongres + pracovná návšteva – Univerzita vo 

Flag Staff, Arizona 

 Medzinárodné vedecké konferencie: ČR, Turecko, Švajčiarsko, Taliansko, Francúzsko, 

Fínsko, Portugalsko, Nemecko, Kréta, USA.  

     

Členstvá   Členka odborovej komisie v odboroch doktorandského štúdia „Lesníctvo“ („Lesnícka 

fytológia“, „Ekológia lesa“) a Ekologické a environmentálne vedy 

 Vedecká rada Lesníckej fakulty TU vo Zvolene (2017-2019, 2020-súčasnosť) - členka 

 Členka pracovnej skupina EU pre udržateľnosť a multifunkčnosť európskych lesov v rámci 

EASAC (2016-2017) 

 Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied – Odbor lesníctva - členka 

 Slovenská bioklimatologická spoločnosť - členka 

 Slovenská botanická spoločnosť - členka 
 

                                                 

                      Doplňujúce informácie                     Vodičský preukaz A1, B 

                                 

                                Digitálne zručnosti                    MS Windows, MS Office, štatistický software 

                              Jazykové znalosti                    Anglický jazyk (B2), ruský jazyk (A1) 

                                                   Záujmy                    Lyžovanie, cyklistika, turistika, kultúra a umenie 


