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Životopis
V rokoch 1988 – 1994 som absolvoval štúdium čínskeho jazyka a kultúry na FiF UK. Od septembra
1991 do júna 1993 som bol na študijnom pobyte na Pekinskej univerzite (ČĽR). Po skončení
magisterského štúdia som bol doktorandom v Ústave orientalistiky SAV. Počas doktorandského
štúdia som dva roky študoval tibetský jazyk a kultúru (1996 – 1998) ako štipendista DAAD na
univerzite v Bonne.
V roku 2005 som ako štipendista Humboldtovej nadácie absolvoval výskumný pobyt na univerzite
v Bonne. Bol som riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých zahraničných individuálnych aj
kolektívnych výskumných grantov (Chiang Ching-kuo Foundation, Taiwan; Gerda Henkel Stiftung,
Nemecko; Vzdelávacia nadácia Jana Husa, Česká republika; Academy of Korean Studies, Kórejská
republika; Research Support Scheme – Open Society Foundation, Spojené štáty americké).
Vedecky sa venujem čínsko-tibetským vzťahom, náboženskej politike v Číne (osobitne voči
tibetskému buddhizmu) a československo-čínskym vzťahom v 50. a 60. rokoch. Absolvoval som
viacero terénnych výskumov v Tibete a archívnych a knižničných výskumov v Číne, Veľkej Británii,
Nemecku a v Českej republike. Publikoval som dve vedecké monografie a takmer 60 štúdií
v slovenskom, anglickom, nemeckom a čínskom jazyku vo viac ako desiatich štátoch, prednášal
som na viacerých zahraničných univerzitách v Európe (Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko,
Nemecko, Rumunsko), aj vo východnej Ázii (Čína, Taiwan, Japonsko).
Od roku 2000 som začal ako odborný asistent vyučovať na Katedre východoázijských štúdií FiF UK,
roku 2007 som sa habilitoval v odbore všeobecné dejiny a stal sa vedúcim katedry. Počas
pôsobenia v tejto funkcii som pripravil otvorenie štúdia koreanistiky od septembra 2012. Roku
2013 som sa stal prodekanom pre rozvoj fakulty a informačné technológie, v máji 2017 do mojej
agendy pribudli aj medzinárodné vzťahy. V máji 2016 som bol menovaný za profesora v odbore
orientálne jazyky a kultúry.
Ako prodekan som bol zodpovedný aj za komplexnú akreditáciu v rokoch 2014 – 2015, ako aj
ďalšie činnosti súvisiace s kontinuálnym akreditačným procesom, koordinoval som predkladanie
žiadostí FiF UK vo výzvach Akreditačnej komisie na identifikáciu excelentných vedeckých tímov
(2015, 2016). Podieľal som sa na príprave „Dlhodobého zámeru FiF UK na roky 2015 – 2020“.
Organizačne som zabezpečoval pravidelnú študentskú anketu. Mal som na starosti prechod na
nový fakultný web (2015). Inicioval som vytvorenie oficiálneho profilu FiF UK na Facebooku (2013),
ktorý administrujem, ako aj vytvorenie nového webu pre uchádzačov o bakalárske štúdium (2015).
Po tom, čo som v máji 2017 prebral aj agendu medzinárodných vzťahov, sa usilujem posilniť
spoluprácu s VŠ vo východnej Ázii (Japonsko, Taiwan, Čína), zintenzívniť mobilitu v rámci programu
Erasmus a pripraviť projekt centra ďalšieho vzdelávania pedagógov v rámci strategického
partnerstva. V tejto oblasti som za svoju prioritu pokladal aj riešenie problémov s cudzineckou
políciou, kde nastal pozitívny posun.

Počas pôsobenia vo funkcii prodekana som inicioval/spoluinicioval nové aktivity. Vnímam ich ako
súčasť rozvoja fakulty a budovania jej značky. V novembri 2014 to bola diskusia a výstava k 25.
výročiu Nežnej revolúcie v Aule UK. Vo februári 2015 sa na FiF UK konala diskusia o mieste
a význame spoločenských a humanitných vied. V máji 2016 sa prvýkrát uskutočnilo podujatie „Zaži
deň v koži vysokoškoláka“ pre stredoškolských študentov. V septembri 2016 sme pripravili
príručku pre prvákov, ktorá im má pomôcť zorientovať sa na fakulte. Pod vedením prodekanky doc.
Szapuovej som sa od jesene 2016 zapojil do intenzívnejšieho dialógu a spolupráce s našimi
absolventami. V októbri 2016 som zorganizoval vedeckú konferenciu o dejinách FiF UK pri
príležitosti jej 95. výročia a spolueditoval som zborník z konferencie, ktorý vyšiel v októbri 2017.
V septembri 2017 som sa začal angažovať v projekte vytvorenia akademického kultúrneho
a kreatívneho centra UniverSaal v malom átriu budovy na Gondovej, ktoré by malo byť dokončené
do jesene 2021. V polovici októbra bola v aule UK prednáška amerického historika Timothyho
Snydera, ktorého sa podarilo pozvať vďaka spolupráci s filmovým festivalom Jeden svet. Dňa 29.
10. 2018 sa uskutočnil (v spolupráci s Historickým ústavom SAV) seminár k 100. výročiu
Československa a pri tejto príležitosti bola na našej budove osadená pamätná tabuľa
pripomínajúca pôsobenie ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska.
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