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Ďalší šesťdesiatnik – Peter Gajdoš 

 

Akoby to bolo včera: v nedeľu večer, kedysi v roku 

1982, sedím v košickom exprese, keď ku mne pristúpi 

chalanisko, že či tu mám voľné miesto. No jasné, sadni. 

Je mi povedomý. Áno, vídaval som ho v Bratislave 

počas štúdií na chodbách internátu na Mlynoch, 

v posluchárni Prírodovedeckej fakulty na Moskovskej 

ulici a v priestoroch pohostinstva Budvar na tej istej ulici 

medzi mladšími poslucháčmi (ucháňmi) biológie. Dali 

sme reč – vysvitlo, že sme kolegovia z jednej firmy – 

Ústavu experimentálnej biológie a ekológie (UEBE) 

SAV – on z pracoviska v Košiciach, ja z pracoviska na 

Starých Horách a že sa volá Peter Gajdoš. A robí 

pavúky. Takto sme sa v autobuse, na ceste za prácou, 

stretli ešte niekoľkokrát, pričom sme sa jeden druhému 

posťažovali, čo je to za život odchádzať na týždňovky od 

rodiny. Vtedy som ešte netušil, že sa o pár rokov 

stretneme na jednom pracovisku v Nitre a prežijeme 

spolu nezabudnuteľných osem rokov v jednej kancelárii 

a na pracovných potulkách v lesoch Tríbeča a Vtáčnika, 

keď sme ako mladí pracovníci Správy Chránenej 

krajinnej oblasti Ponitrie chránili prírodu ako diví. 

Potom odišiel robiť vedu do SAV a stratil som s ním 

priamy kontakt. Ale naďalej sme sa občas stretávali, či 

už dôvodom bola zoológia, alebo len tak, pri pivečku 

a cigárke. A zrazu je tu rok 2017 a milý Peťo má 

šesťdesiat! Hmm, neuveritelné! Čas – nebojím sa to 

povedať – je riadna sviňa! 

 

 
Záhadný lavór – Peťo na Tábore ochrancov prírody (Krížne 
cesty 1985) s ďalšími výskumníkmi. Zľava Tibor Kožíšek, 
Vladimír Smetana a neznámy ochranár. 

 

Ale poďme od začiatku: Peťo sa na rodil v Nitre 14. 

júna 1957. O jeho detstve a rannej mladosti toho veľmi 

neviem, ale hádam nič nepokazím ak použijem klasickú 



 

Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 2/2017, 30. jún 2017 2 

frázu, „že už od malička prejavoval záujem 

o entomológiu“, rozumej: miesto fajčenia a návštev 

diskoték sa babral s rôznymi háďatkami, pišišvormi, no 

prosto s hmyzom. O týchto veciach by snáď vedeli niečo 

povedať známi nitrianskí zoologovia Tibor Babó a Jožko 

Brestovský, ktorých často spomínal ako tých, ktorí ho 

priviedli k zoologii. Peťov záujem o chrobač logicky 

vyvrcholil rozhodnutím stať sa poslucháčom odboru 

biológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave. Túto školu navštevoval 

v rokoch 1976 až 1981 a ukončil ju, ako inak, 

diplomovkou o chrobákoch zo Zobora. Keď školu v roku 

1981 opúšťal bol súčasťou kvalitnej a pomerne početnej 

generácie zoológov (ale aj botanikov), ktorí koncom 70. 

a začiatkom 80. rokov končili na Prírodovedeckej fakulte 

odbor biológia. Po úspešnom absolvovaní štúdií a čestnej 

služby vojaka Československej armády v Marianských 

Lázňach nastúpil ako zoológ – špecialista na pavúky – 

na Pobočku pre ekológiu poľnohospodárskej krajiny 

ÚEBE SAV v Košiciach (1982 – 1983). Krátko pôsobil 

aj na Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch. 

V januári 1984 sme sa stretli na chodbe vtedajšieho 

Okresného národného výboru v Nitre ako zoológovia 

novo vzniknutej Správy Chránenej krajinnej oblasti 

Ponitrie. Bola to doba začínajúcej „perestrojky“ a to nie 

len v ekonomike a politike, ale aj v ochrane prírody. 

Končilo sa obdobie emotívnej ochrany – kedy sa chránili 

veci, lebo boli pekné – a začalo obdobie racionálnej 

ochrany. Tá si vyžadovala množstvo kvalitných 

informácii z terénu, takže bolo potrebné, aby zoológiu 

začali robiť zoológovia, botaniku botanici, geológiu 

geológovia. 

 

 
S kolegami zo Správy CHKO Ponitrie v roku 1986. 

 

Peťo hneď po nástupe na Správu pod vplyvom 

pôsobenia na predchádzajúcom akademickom 

pracovisku inicioval kompletizáciu zoologickej 

bibliografie záujmového územia, na čom sme následne 

niekoľko mesiacov pracovali. V súvislosti s tým bol tiež 

iniciátorom dokončenia inou organizáciou začatého (ale 

nedokončeného) zoologického výskumu Zoborských 

vrchov a následného knižného vydania výsledkov tohto 

výskumu. Bol tvrdým zástancom doktríny „poznaj 

a chráň“, čo v praxi znamenalo, že bez prísunu množstva 

nových a kvalitných údajov o jednotlivých zložkách 

prírodného prostredia sa zmysluplná ochrana prírody 

vykonávať nedá. To bol aj dôvod prečo sa stal 

spoluzakladateľom a na dlhé roky aj zostavovateľom 

zborníka ROSALIA, ktorý publikoval výsledky 

prírodovedných prác lokálneho charakteru. V zborníku 

publikoval aj výsledky svojich výskumov, ktoré 

realizoval na území pohorí Vtáčnik a Tríbeč a ktorých 

som bol priamym účastníkom.  

 

 
Peťo (v podrepe v strede) ako predseda miestnej bunky 
Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny a jej členovia 
(asi rok 1995 alebo 1996). 

 

S Peťom som v tých časoch strávil stovky hodín na 

viacdenných expedíciach a potulkách za jeho pavúkmi (a 

mojimi myšami). Svojim naturelom bol „expedičný“ typ, 

na týchto niekoľkodňových výjazdoch trpezlivo znášal 

rozmary kolegov, nehádal sa, rozdelil sa o desiatu, čo mu 

nabalila žena a večer na chate bez reptania konzumoval 

čo som mu navaril. Mal len mierne problémy 

s orientáciou, takže viaceré trasy v Tríbeči a vo Vtáčniku 

nesú dodnes názov „Gajdošova skratka“ a sú typické 

tým, že ich absolvovanie trvá o niekoľko hodín dlhšie 

ako pôvodná trasa. V čase pôsobenia v ochrane prírody 

sa jubilant venoval aj osvetovej a výchovnej činnosti a to 

ako organizátor a lektor Táborov ochrancov prírody 

(vtedy okresných) a Táborov mladých ochrancov 

prírody. Aj táto jeho činnosť je lemovaná množstvom 

epizód, ktoré sa dodnes rozprávajú pri táborových 

ohňoch. Len tak námatkou: V roku 1985 sme riešili 
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technické zázemie (kopanie latrín) pripravovaného 

Tábora mladých ochrancov prírody kdesi pod Veľkým 

Tríbečom. Ako býva zvykom, kadečo sme pojedli (a 

možno aj popili). Zkonzumované veci boli 

pravdepodobne pokazené, takže na druhy deň okolo 

štvrtej hodiny rannej náš organizmus vykazoval fatálne 

poruchy metabolizmu. Ja som ležal v stane, pripravený 

dôstojne zomrieť, Peťo bojoval o život. To sa 

prejavovalo tak, že pri zbavovaní sa toxických látok zo 

žalúdka vydával zvuky nápadne pripomínajúce ručanie 

a to o intenzite štartujúceho Boeingu. Netrvalo dlho a 

z protiľahlého svahu sa ozval s podobným zvukom 

okoloidúci jeleň a o pár minút niekoľko ďalších. Peťo 

tým oficiálne zahájil jeleniu ruju už koncom júna a nie 

v auguste, ako bolo do tých čias zvykom v Západných 

Karpatoch. Značne doplietol nie len mňa, ale aj všetkých 

jeleňov a lane pod Veľkým Tríbečom a niekoľko 

desiatok ľudových poľovníkov v okruhu piatich 

kilometrov. 

 

 
 

Na výskume kdesi v Tríbeči (písal sa rok 1989). 

 

 
 

Jedna z výskumných báz, Homolka, Vtáčnik. 

 

Po roku 1989 mala ochrana prírody smelé 

perspektívy, predpovedal sa jej rozmach a svetlá 

budúcnosť – peniaze, ľudia, samostatnosť, politická 

nezávislosť... Náš jubilant však asi tušil, že to nebude 

také ružové a využil šancu, ktorú mu v roku 1991 

ponúklo pracovisko Ústavu krajinnej ekológie SAV 

v Nitre s mladým a perspektívnym kolektívom. 

Zanecháva teda bohumilú činnosť pri záchrane našej aj 

svetovej prírody a v nasledujúcich rokoch zasvätil svoj 

život vede a svojim pavúkom. Jeho vedecká, 

pedagogická a organizačná práca ako samostatného 

vedeckého pracovníka na uvedenom pracovisku SAV 

vygradovala jeho menovaním za vedúceho tohto 

pracoviska. Nebola to však jednoduchá cesta: jubilant 

pokračuje v intenzívnom výskume diverzity, ekológie 

a taxonómie arachnofauny Slovenska a blízkeho okolia 

a postupne sa prepracúva na špicu minimálne európskej 

arachnológie. V rokoch 1995 až 2004 absolvoval viacero 

dlhodobých zahraničných vedeckých pobytov. 

V Holandskom Leidene študoval spoločenstvá pavúkov 

mokraďových spoločenstiev, v Dánsku (Aaarhus) sa 

zameral na štúdium ekológie pavúkov a budovanie 

informačnej databázy o pavúkoch a v Belgickom Gente 

spolupracoval na príprave spoločných vedeckých 

projektov. Výsledky zahraničnej spolupráce sa odrazili 

aj v konkrétnych bilaterálnych a multilaterálnych 

projektoch a expertízach. Množstvo kvalitných 

vedeckých prác, expertíz a monografií, ktoré autor 

opublikoval v domácich ako aj renomovaných 

zahraničných periodikách (vid príloha) je vyústením 

oslávencovej bohatej vedecko-výskumnej činnosti. Bolo 

by nezodpovedné nespomenúť na tomto mieste aj 

aktívnu účasť jubilanta v domácich projektoch VEGA 

a vo viacerých európskych projektoch CORINE, EEA 

project, PHARE projects, NATURA 2000, EMERALD, 

EVALUWET-NAS, BIOSCENE, BIOPLATFORM, 

ETC/BD, ACTER-Net, Astrale LIFE project a mnohé 

iné. 

A aby toho nebolo málo, musím poukázať aj Petrovu 

pedagogickú činnosť, keď pôsobil na Katedre ekológie 

a environmentalistiky Univerzity Konštantína Filozofa 

v Nitre a na Oddelení zoológie v Biologickom ústave 

Univerzity v Aarhuse v Dánsku (1997 – 1998) ako 

asistent profesora v rámci zahraničného vedeckého 

pobytu. Odborne viedol aj viacerých diplomantov 

a doktorandov. Tu však treba poznamenať, že bohužiaľ 

akosi nestihol v tom tempe vychovať seberovného 

nástupcu, ktorý by ho plnohodnotne v tejto zoologickej 

špecializácii na Slovensku nahradil a prevzal štafetu, 

keď sa raz Peťo rozhodne venovať už len vnúčatám 

a vínečku z jeho vinohradu. Na záver ešte „pikoška“ 

doplňujúca kredit nášho jubilanta vo svete arachnológie. 
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Jeho znalosti a odbornosť si uctili významní ruskí 

arachnológovia, ktorí opísali nové druhy pavúkov 

z Mongolska a tieto nesú jeho meno: Tmarus gajdosi 

Marusik & Logunov, 2002 a Yllenus gajdosi Logunov & 

Marusik, 2000. 

 

 
 

Debata v teréne, Peťo a doc. Ivan Baláž, Bábsky les (2013). 

 

Takže na záver, milý Peťo, vitaj v klube 

šesťdesiatnikov. Pri ďalšej práci daj na seba prosím Ťa 

pozor a kašli na vek, lebo ako hovorí klasik „The Show 

Must Go On!“ 

 
Personálna bibliografia RNDr. Petra Gajdoša, CSc. 
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Aktuálne stanovy SZS 

 

Na valnom zhromaždení Slovenskej zoologickej 

spoločnosti pri SAV konanom dňa 24. novembra 2016 

v rámci kongresu Zoológia 2016 na Univerzite 

Konštantína Filozofa v Nitre bola prerokovaná 

a schválená aktualizácia stanov našej spoločnosti. Po 

úprave textu v zmysle schválených pripomienok bol 

návrh stanov zaslaný na registráciu na Ministerstvo 

vnútra SR. Zmena stanov bola ministerstvom vzatá na 

vedomie 11. mája 2017. Na tomto mieste zverejňujeme 

úplné znenie platných Stanov SZS. 

 

 

S t a n o v y  

S l o v e n s k e j  z o o l o g i c k e j  s p o l o č n o s t i  

p r i  S l o v e n s k e j  a k a d é m i i  v i e d  

 

Čl. 1 

Postavenie, sídlo a pôsobnosť spoločnosti 

(1) Slovenská zoologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii 

vied (ďalej iba „spoločnosť“) je dobrovoľné združenie vedeckých, 
odborných a pedagogických pracovníkov v oblasti zoológie a s ňou 

súvisiacich vedných disciplín a priateľov zoológie. 

(2) Oficiálna skratka názvu v slovenskom jazyku je SZS. 
Oficiálny názov v anglickom jazyku je Slovak Zoological Society. 

(3) Spoločnosť je spoločenskou organizáciou podľa zákona 

83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 
(4) Sídlom spoločnosti je Prírodovedecká fakulta Univerzity 

Komenského, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4 – 

Karlova Ves. 
(5) Korešpondenčná adresa spoločnosti je adresa pracoviska 

predsedu spoločnosti. 

(6) Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky. 
 

Čl. 2 

Poslanie a hlavné úlohy spoločnosti 

(1) Poslaním spoločnosti je: 

a) Podporovať vedecký výskum a získavať vedeckých a iných 

pracovníkov k aktívnej spolupráci v oblasti zoológie na Slovensku. 
b) Sprostredkúvať výmenu informácií a propagovať výsledky 

zoologického vedeckého výskumu organizovaním národných 

a medzinárodných podujatí, ako aj edičnou činnosťou. 
c) Prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov. 

Orientovať záujem členov spoločnosti na riešenie otázok významných 

z hľadiska celospoločenských potrieb a záujmov. 
d) Pri plnení svojich úloh spolupracovať s pracoviskami SAV, 

vysokými školami, univerzitami a inými výskumnými pracoviskami, 

múzeami, orgánmi a organizáciami ochrany prírody SR, ako aj 
s vedeckými spoločnosťami doma i v zahraničí. 

e) Predkladať príslušným odborných pracoviskám a orgánom 

podnety k opatreniam týkajúcim sa rozvoja odboru. 
 

 

 
 

Čl. 3 

Členstvo v spoločnosti 

(1) Členom spoločnosti sa môže stať domáci alebo zahraničný 
vedecký, pedagogický a iný pracovník alebo záujemca o zoológiu. 

(2) Členovia spoločnosti sa delia na riadnych a čestných. 

(3) Čestným členom spoločnosti sa môže stať významný 
domáci alebo zahraničný zoológ, ktorý sa zvlášť zaslúžil o rozvoj 

zoologickej vedy na Slovensku. Čestné členstvo navrhuje 

predsedníctvo spoločnosti a tento návrh schvaľuje valné zhromaždenie 
spoločnosti. Čestní členovia spoločnosti sú oslobodení od úhrady 

členských poplatkov. 

(4) Riadnym členom spoločnosti sa môže stať fyzická osoba so 
záujmom o zoológiu, písomne sa prihlási za člena spoločnosti (vzor 

prihlášky je prílohou týchto stanov), súhlasí s poslaním, úlohami, 

stanovami a ďalšími predpismi spoločnosti a uhradí členský poplatok.  
(5) Nadobudnutie členstva v spoločnosti sa datuje odo dňa 

schválenia prihlášky predsedníctvom spoločnosti a zaplatením 

členského príspevku. Ak sa fyzická osoba stane členom spoločnosti 
v termíne od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka zaplatený 

členský príspevok sa počíta na tento kalendárny rok. Ak sa fyzická 

osoba stane členom spoločnosti v termíne od 1. júla do 31. decembra 
kalendárneho roka zaplatený členský príspevok sa počíta na 

nasledujúci kalendárny rok. Výšku členského príspevku schvaľuje 

valné zhromaždenie. 
 

Čl. 4 

Práva a povinnosti členov 

(1) Člen spoločnosti má právo: 

a) zúčastňovať sa činnosti spoločnosti a všetkých jej podujatí 

a byť o nich informovaný, 
b) voliť a byť volený do všetkých orgánov spoločnosti, 

c) podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na 

schôdzach a valných zhromaždeniach spoločnosti, 
d) prednostne získavať časopisy a publikácie, ktoré spoločnosť 

vydáva alebo inak zabezpečuje. 

(2) Člen spoločnosti má povinnosť: 
a) dodržiavať stanovy spoločnosti a plniť uznesenia prijaté 

valným zhromaždením, 

b) aktívne sa podieľať na plnení úloh spoločnosti, 
c) dodržiavať zásady vedeckej etiky, 

d) zodpovedne plniť funkcie, ktorými boli poverení 

a zaisťovať konkrétne úlohy, ku ktorým sa zaviazali, 
e) prispievať k prenášaniu nových vedeckých a odborných 

poznatkov do praxe a širšej verejnosti, 

f) dodržiavať princíp úcty ku všetkému živému, 
g) platiť členské príspevky. 

 

Čl. 5 

Zánik členstva 

(1) Členstvo v spoločnosti zaniká  

a) úmrtím člena,  
b) vystúpením člena zo spoločnosti (túto skutočnosť člen 

deklaruje písomne)  
c) zrušením členstva. 

(2) Členstvo môže byť členovi zrušené: 

a) ak člen koná v rozpore so stanovami spoločnosti, 
b) pre neplatenie členských príspevkov za obdobie viac ako 

dva roky. 

c) O zrušení členstva rozhoduje valné zhromaždenie na návrh 
predsedníctva spoločnosti. 
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Čl. 6 

Orgány spoločnosti 

(1) Vedúcimi orgánmi spoločnosti pre všetky jej činnosti sú: 
a) valné zhromaždenie, 

b) predsedníctvo. 

(2) Kontrolným orgánom spoločnosti pre hospodársku činnosť 
je revízna komisia. Členovia revíznej komisie spoločnosti nesmú byť 

zároveň členmi predsedníctva spoločnosti. 

 

Čl. 7 

Valné zhromaždenie 

(1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. 
Riadne zvolané zhromaždenie zvoláva predsedníctvo najmenej raz za 

dva roky. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predsedníctvo 

z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny riadnych 
členov, a to najneskôr do jedného mesiaca po predložení žiadosti. 

Valného zhromaždenia má právo zúčastniť sa každý člen spoločnosti. 

(2) Do kompetencie valného zhromaždenia patrí najmä: 
a) schvaľovať, upravovať, meniť a vykladať stanovy 

spoločnosti, 

b) uznášať sa na základných hospodárskych opatreniach a 
určovať výšku členských príspevkov, 

c) určovať hlavné smery činnosti spoločnosti, 

d) schvaľovať správy predsedníctva a revíznej komisie, 
e) tajným hlasovaním voliť a odvolávať členov predsedníctva 

a revíznej komisie, 

f) schvaľovať čestných členov spoločnosti na návrh 
predsedníctva spoločnosti, 

g) rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiu predsedníctva, 

h) uznášať sa o zrušení spoločnosti. 
(3) Predsedníctvo zverejňuje termín konania a program 

riadneho alebo mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti 

najmenej 14 dní vopred. 
(4) Valné zhromaždenie riadi predseda, prípadne v jeho 

neprítomnosti poverený člen predsedníctva spoločnosti. 

(5) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná 
najmenej polovica riadnych členov spoločnosti. Ak sa v stanovený čas 

nedostaví na valné zhromaždenie najmenej polovica členov, valné 

zhromaždenie je potom uznášaniaschopné pri akomkoľvek počte 
prítomných členov. 

(6) O všetkých návrhoch na valnom zhromaždení sa hlasuje 

jednotlivo a v poradí, v akom boli podané. Za schválenie návrhu 
uznesenia musí hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných členov, 

okrem hlasovania o návrhu na zánik spoločnosti, za ktorý musí 

hlasovať dvojtretinová väčšina prítomných členov. Pri rovnosti hlasov 
rozhoduje hlas predsedu spoločnosti. 

 

Čl. 8 

Predsedníctvo spoločnosti 

(1) Predsedníctvo je výkonným orgánom valného zhromaždenia 

a štatutárnym orgánom spoločnosti; riadi činnosť spoločnosti v období 
medzi valnými zhromaždeniami. 

(2) Skladá sa z predsedu, dvoch podpredsedov, tajomníka, 
hospodára a 1 člena bez ďalšej funkcie. Členov predsedníctva volí 

valné zhromaždenie na dobu štyroch rokov. Priebeh volieb upravuje čl. 

10. 
(3) Za členov predsedníctva, ktorí trvale prestanú vykonávať 

svoje funkcie, povolá predsedníctvo náhradníkov. Náhradníkmi sa 

stávajú tí členovia uvedení na kandidátke, ktorí nezískali potrebný 
počet hlasov pri voľbe za riadnych členov predsedníctva (v poradí 

podľa počtu získaných hlasov). 

(4) Schôdze predsedníctva spoločnosti zvoláva predseda podľa 
potreby. Po požiadaní aspoň tretiny členov je predseda povinný zvolať 

schôdzu predsedníctva do 14 dní od doručenia žiadosti. 
(5) Predsedníctvo je schopné uznášať sa za prítomnosti aspoň 

polovice svojich členov. Za uznesenie predsedníctva sa považuje 

návrh, za ktorý hlasovala väčšina prítomných členov predsedníctva. Pri 
rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. 

 

Čl. 9 

Revízna komisia 

(1) Dozor nad hospodárskou činnosťou spoločnosti vykonáva 

revízna komisia, ktorá z hospodárskeho hľadiska posudzuje aj plnenie 
úloh spoločnosti. Revízna komisia je dvojčlenná. 

(2) Členov revíznej komisie volí valné zhromaždenie z členov 

spoločnosti na funkčné obdobie zhodné s funkčným obdobím 
predsedníctva. Priebeh volieb upravuje čl. 10. 

(3) Členovia revíznej komisie sa môžu zúčastňovať na zasadaní 

predsedníctva spoločnosti s poradným hlasom. 
(4) Revízna komisia podáva správu o hospodárení 

predsedníctvu a valnému zhromaždeniu spoločnosti. Bez súhlasu 

revíznej komisie nemôže byť prerokovaná účtovná uzávierka, ani 
prijaté uznesenia o použití prebytkov alebo úhrade straty. 

 

Čl. 10 

Voľby členov predsedníctva spoločnosti a voľby členov revíznej 

komisie spoločnosti 

(1) Členov predsedníctva spoločnosti a členov revíznej komisie 
spoločnosti majú právo voliť všetci členovia spoločnosti. 

(2) Voľby členov predsedníctva a revíznej komisie sú vždy 

tajné a priame. Voľby organizuje, riadi a zodpovedá za ne 
predsedníctvo spoločnosti. Voľby sa konajú najneskôr 30 dní pred 

ukončením funkčného obdobia končiaceho predsedníctva. 

(3) Voľby môžu prebehnúť v rámci valného zhromaždenia, 
korešpondenčným hlasovaním alebo ich kombináciou. 

Korešpondenčné hlasovanie je rovnocenné hlasovaniu v rámci valného 

zhromaždenia. O tom, či voľby prebehnú v rámci valného 
zhromaždenia, korešpondenčne alebo ich kombináciou rozhoduje 

predsedníctvo spoločnosti. 

(4) Voľby sa konajú každé 4 roky. Po vyhlásení volieb môže 
v stanovenom termíne každý člen spoločnosti navrhnúť kandidátov na 

členstvo v predsedníctve a revíznej komisii spoločnosti. 

(5) Predsedníctvo je povinné vopred overiť súhlas kandidátov 
s členstvom v predsedníctve a revíznej komisii v prípade ich zvolenia 

a najmenej 14 dní pred konaním volieb na internetovej stránke 

spoločnosti, elektronickou poštou a prípadne ďalším vhodným 
spôsobom, zverejniť kandidátku so zoznamom kandidátov 

v abecednom poradí tak, aby bola dostupná všetkým členom 

spoločnosti. 
(6) Predsedníctvo hlasovací lístok so zoznamom kandidátov 

v abecednom poradí všetkým členom spoločnosti: 

a) rozpošle najneskôr 10 dní pred konaním valného 
zhromaždenia pri kombinovanom spôsobe volieb, alebo 

b) proti podpisu na zozname voličov (členov spoločnosti) 
odovzdá pred voľbami v rámci valného zhromaždenia, alebo 

c) rozpošle najneskôr 10 dní pred termínom uzavretia 

hlasovania v prípade korešpondenčných volieb. 
(7) V prípade kombinovaného spôsobu volieb na valnom 

zhromaždení s korešpondenčnými voľbami musí byť hlasovací lístok 

doručený na adresu zverejnenú predsedníctvom najneskôr do 3 dní 
pred konaním valného zhromaždenia. 

(8) Ak sa voľby konajú na valnom zhromaždení, sčítanie hlasov 

vykonajú skrutátori, ktorí o ich výsledku informujú ihneď. Ak sa voľby 
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konajú korešpondenčne, sčítanie hlasov vykonajú členovia 
predsedníctva a o ich výsledku informujú do 3 dní. 

(9) Členmi novozvoleného predsedníctva sa stávajú 6 kandidáti 
s najvyšším počtom hlasov. V prípade rovnosti počtu hlasov sa jeden 

z kandidátov môže vzdať v prospech druhého alebo sa medzi týmito 

kandidátmi rozhodne losovaním. 
(10) Po ustanovení novozvoleného predsedníctva ďalší 2 

kandidáti v poradí získaných hlasov utvoria revíznu komisiu 

spoločnosti. V prípade rovnosti počtu hlasov sa jeden z kandidátov 

môže vzdať v prospech druhého alebo sa medzi týmito kandidátmi 

rozhodne losovaním. 

(11) Povinnosťou predsedníctva spoločnosti zabezpečujúceho 
voľby je po vyhodnotení výsledkov oznámiť výsledky volieb na 

valnom zhromaždení alebo na internetovej stránke a elektronickou 

poštou alebo ďalším vhodným spôsobom všetkým členom spoločnosti 
v prípade korešpondenčných volieb a zvolať zasadnutie novozvoleného 

predsedníctva a revíznej komisie spoločnosti v lehote do 21 dní. 

(12) Členovia novozvoleného predsedníctva spoločnosti na 
prvom zasadaní z pomedzi seba volia predsedu, dvoch podpredsedov, 

tajomníka a hospodára. 

(13) Povinnosťou končiaceho predsedníctva je odovzdať 
kompletnú agendu týkajúcu sa činnosti spoločnosti do 30 dní po prvom 

zasadnutí novozvoleného predsedníctva.  

(14) Člena predsedníctva alebo revíznej komisie spoločnosti 
môže v priebehu 4-ročného funkčného obdobia odvolať výlučne valné 

zhromaždenie spoločnosti vtedy, ak za takýto návrh tajne hlasuje 

nadpolovičná väčšina prítomných členov spoločnosti. 
 

Čl. 11 

Komisie a odborné skupiny spoločnosti 

(1) Pre lepšie zabezpečenie a koordinovanie práce môže 

spoločnosť vytvárať komisie alebo odborné skupiny, do ktorých sa 

členovia spoločnosti združujú podľa záujmov a špecializácie. 
(2) Podmienkou členstva v komisii alebo v odbornej skupine je 

členstvo v spoločnosti. 

(3) Vznik a zánik komisií a odborných skupín a spôsob ich 
činnosti schvaľuje predsedníctvo spoločnosti. 

 

Čl. 12 

Hmotné prostriedky na plnenie úloh a hospodárenie spoločnosti 

(1) Hmotné prostriedky na činnosť spoločnosti tvoria členské 

príspevky a dotácie poskytované Slovenskou akadémiou vied alebo 
inými inštitúciami, príjmy z vlastnej činnosti spoločnosti a sponzorské 

dary. 

(2) Pri hospodárení sa spoločnosť riadi všeobecne platnými 
predpismi a zákonmi. 

(3) Za majetok spoločnosti zodpovedá predsedníctvo 

spoločnosti, ktorého správu zabezpečuje hospodár. 
(4) Platby a príjmy spoločnosti prebiehajú na účte spoločnosti 

vo vybranej finančnej inštitúcii. 

(5) Spoločnosť predkladá orgánom SAV výročnú správu o 
činnosti a hospodárení. 

 

Čl. 13 

Zastupovanie spoločnosti 

(1) V mene spoločnosti rokujú a podpisujú podľa stanov 
predseda, 1. a 2. podpredseda a tajomník tak, že k názvu spoločnosti 

pripoja svoj podpis a označenie funkcie. Vo veciach hospodársko-

finančných sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch oprávnených osôb, 
právo podpisu majú predseda, tajomník a hospodár.  

(2) Predsedníctvo môže splnomocniť svojich jednotlivých 
členov, prípadne iné osoby, aby v rozsahu, ktorý určí, zastupovali 

spoločnosť a rokovali v jej mene. Takto poverené osoby podpisujú za 
spoločnosť s dodatkom „v zastúpení“. 

 

Čl. 14 

Zánik spoločnosti 

(1) Spoločnosť zanikne, ak sa o jej zániku uznesie valné 

zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných členov. 
(2) Ak spoločnosť zanikne, majetok, ktorý zostane po úhrade 

jej záväzkov pripadne Slovenskej akadémii vied s podmienkou, že ho 

odovzdá inej dobrovoľnej organizácii, ktorá sa rozhodne plniť úlohy 
zaniknutej spoločnosti. 

 

Čl. 15 

Záverečné ustanovenia 

(1) Tieto stanovy boli prerokované a schválené na valnom 

zhromaždení spoločnosti konanom dňa 24. novembra 2016 v Nitre. 
(2) Stanovy spoločnosti nadobúdajú účinnosť dňom ich 

registrácie na Ministerstve vnútra SR. 

(3) Zrušujú sa stanovy spoločnosti zo dňa 8. júla 1996. 
 

Vladimír Kubovčík, v. r. 

predseda 
Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV 

 

* * * 

 

Jarné aktivity SZS na východe Slovenska 

 

23. marca a 27. apríla tohto roka Slovenská zoologická 

spoločnosť v spolupráci s Katedrou ekológie FHPV PU 

v Prešove a zoológmi Správy Chránenej krajinnej oblasti 

Biele Karpaty a dr. Petrom Bačkorom zorganizovali dve 

podujatia pre svojich členov a sympatizantov. 

 

 

Workshop s názvom „Správy zo Správy CHKO Biele 

Karpaty“ začal prednáškou dr. Dušana Šáchu „Poznáte 

vážky?“. So šarmom a humorom jemu vlastným 
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prezentoval nielen základné informácie o tomto 

zaujímavom rade hmyzu, ale aj mnoho zaujímavostí, 

ktoré sa týkajú ekológie, evolúcie, ochrany, ... (nielen) 

vážok. Problematiku prezentoval interaktívnou formou 

plnou otázok, ktorá nútila účastníkov rozmýšľať, čo ako 

organizátor veľmi oceňujem. 

 

 
 

Záujem o Správy zo Správy CHKO Biele Karpaty bol veľký... 
(foto P. Manko). 

 

 
 
Prednáška Dušana Šáchu bola svojou interaktívnou formou pre 
účastníkov atraktívna (foto P. Manko). 

 

Nasledovná prednáška prezentovaná dr. Dušanom 

Šáchom a dr. Soňou Štefánikovou bola venovaná 

motýľom. Pod názvom „Projekt Life – motýle v Bielych 

Karpatoch a jeho dozvuky“ sa skrývajú nielen 

informácie o projekte Life, ale hlavne informácie ich 

biológii, ekológii, praktickej ochrane a výstupy 

monitoringu populácií motýľov v CHKO Biele Karpaty. 

Na záver workshopu boli prezentované informácie 

o možnostiach absolvovania stáží a odbornej praxe na 

Správe CHKO Biele Karpaty („Ako cez prázdniny spojiť 

príjemné s užitočným?“ – pozri str. 29 tohto bulletinu) 

a diskusia zoológov správy so záujemcami o takúto 

formu spolupráce univerzity a jej študentov so Štátnou 

ochranou prírody. Verím, že študenti a kolegovia, 

ktorých sa na workshope zišlo neúrekom (57 účastníkov) 

si z podujatia odniesli hlavne pozitívne zážitky, mnoho 

zaujímavých informácií a podnetov. 

Pretože nám (Katedra ekológie FHPV PU aj SZS) 

veľmi záleží na uplatnení sa absolventov na trhu práce, 

venovali sme tejto problematike ďalšiu akciu s dr. 

Petrom Bačkorom – workshop „Ekológ a zoológ na trhu 

práce“. Situácia v oblasti možností zamestnania sa 

absolventov biologických (zoologických) a ekologických 

odborov nie je ružová. Zaujímavými analýzami 

a vlastnými skúsenosťami to vo svojej prepracovanej 

prezentácii dr. Bačkor jasne potvrdil. Riešenie však nie 

je v strkaní hlavy do piesku, či idealizovaní pomerov 

pred študentmi až do času, keď opúšťajú univerzitu. 

Naopak – veríme, že diskusie na túto tému, pravdivé 

informovanie študentov už počas štúdia, ale aj možnosti 

na získanie kontaktov a konfrontácie s názormi ľudí 

z praxe môžu pomôcť uplatniť sa v odbore aspoň tým, 

ktorí o to majú skutočný záujem. Okrem analýzy 

nelichotivej situácie však boli dr. Bačkorom a ďalšími 

účastníkmi načrtnuté aj možnosti a príklady z praxe, 

ktoré potvrdili že „ak sa chce, tak sa dá“ (nájsť 

zamestnanie v odbore). Po prezentáciách nasledovala 

diskusia prednášajúceho, študentov, ale aj pracovníkov 

univerzít (Katedra ekológie FHPV PU, Katedra biológie 

a všeobecnej ekológie TU vo Zvolene). Aj keď sme na 

workshope nevytvorili žiadne pracovné miesto pre 

zoológa, či ekológa, a aj keď sa akcie zúčastnilo menej 

zoológov a ekológov ako sme dúfali (očakávali sme 

aspoň 30 dychtivých študentov; žišlo sa nás len 15), aj 

tak sme presvedčení, že podobné akcie majú význam. Ak 

prítomní študenti pochopili čo im môže pomôcť získať 

zamestnanie (snov), považujeme cieľ workshopu za 

splnený. 

 

 
 

Peter Bačkor rozpráva o možnosti uplatnenia sa absolventov 
zoológie a ekológie na pracovnom trhu (foto P. Manko). 
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Vzhľadom na očakávaný prínos, ktorý takáto akcia 

môže mať pre študentov, workshop „Ekológ a zoológ na 

trhu práce“ s Petrom Bačkorom sa uskutoční na jeseň 

tohto roka na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU 

vo Zvolene. Veríme, že zaujme mnohých nových 

študentov ekológie a zoológie. Včas budeme o akcii 

informovať. 

 

Peter Manko & Vladimír Kubovčík 
Katedra ekológie 

Fakulta prírodných a humanitných vied 
Prešovská univerzita 

e-mail: peter.manko@unipo.sk 

 
Katedra biológie a všeobecnej ekológie 

Fakulta ekológie a environmentalistiky 

Technická univerzita vo Zvolene 
e-mail: kubovcik@tuzvo.sk 

 

* * * 

 

Pocta velikánovi: K druhému ročníku Roubalových 

dní 

 

Dňa 24. marca 2017 sa v Banskej Bystrici uskutočnil už 

druhý ročník konferencie Roubalove dni. Úspešný 

priebeh a príjemnú atmosféru na tejto akcii 

podčiarkovalo ukážkové jarné počasie – ako keby sme si 

ho „objednali“... Myšlienka Roubalových dní vznikla 

pred troma rokmi so zámerom podporiť a propagovať 

aktivitu zoológov – avertebratológov (slovenský 

ekvivalent „bezstavovčiarov“ nie je práve vydarené 

slovo), pretože zhruba od roku 2000 má klesajúcu 

tendenciu. V neposlednom rade sú Roubalove dni 

spomienkou na jedného z najvýznamnejších 

priekopníkov vedeckej entomológie a ochrany prírody na 

Slovensku. 

 

 
 
Spoločná pamätná fotografia účastníkov 2. ročníka Roubalových 
dní konaného 24. marca 2017 (foto P. Polák). 

 

Jan Roubal bol v dobe prvej Československej 

republiky jednou z najvýraznejších osobností Banskej 

Bystrice (a to nielen v oblasti vedy), a je faux pas 

všetkých primátorov a mestských zastupiteľstiev od roku 

1990, že dodnes ani jedna ulica v našom meste nenesie 

jeho meno, hoci podnet na to bol daný. Roubal bol 

skvelý odborník na hmyz (zvlášť chrobáky a bzdochy), 

ale aj znalosti z iných oblastí zoológie i botaniky mu 

mohli závidieť tisíce vtedajších, ale i súčasných kolegov. 

Asi veľmi málo Slovákov vie, že ak by bola spoločnosť 

na to pripravená (a keby bola politická vôľa), tak vďaka 

jeho iniciatíve by Tatranský národný park vznikol už 

pred 2. svetovou vojnou. 

Na Roubalových dňoch 2017 sa stretlo viac ako 30 

zoológov – učiteľov, vedeckých i muzeálnych 

pracovníkov, a dokonca i amatérov zo Slovenska 

i Moravy, a svojou účasťou (a aktívnou prezentáciou) 

nás poctil aj amatérsky lepidopterológ – znalec motýľov 

z Anglicka. Účastníci konferencie videli 13 prezentácií 

a 3 postery. Tematika bola široká – od historických 

reminiscencií (spomienka na osobnosti slovenskej 

entomológie), cez diskusiu o slovníku slovenských 

zoológov až po „taxonomické“ alebo niekedy skôr 

ochranárske príspevky. Z pohľadu systému hrali prvé 

husle (ako obyčajne) chrobáky a motýle, ale i vážky, 

a k slovu sa dostali aj bzdochy, dvojkrídlovce 

(pakomáre) a pavúky. Veríme, že posledný ročník 

Roubalových dní odštartuje tradíciu inšpiratívnych 

a nezabudnuteľných stretnutí zoológov – znalcov 

bezstavovcov na strednom Slovensku. 

 

 
 

Akcia bola podnetným a príjemných stretnutím viac ako 30 
slovenských zoológov – avertebratológov (foto P. Polák). 

 

Slovo na záver: Za čias Jana Roubala robili 

entomológovia a zoológovia vedu z radosti a pasie. 

Začiatkom 21. storočia sa však tá spontánna radosť 

z výskumu (a ten povestný entomologický či zoologický 

mailto:peter.manko@unipo.sk
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adrenalín) akosi vytratil. Nahradilo ho pachtenie sa za 

impaktovými faktormi a podobnými pre život súčasného 

vedca „nepostrádateľnými“ vecami – Roubal by nás 

hnal... Diskusie na Roubalových dňoch 2017 naznačujú 

urgentnú potrebu vrátiť sa ku koreňom entomológie, tak, 

ako to definoval on. 

 

Valerián Franc 
Katedra biológie a ekológie 

Fakulta prírodných vied 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

e-mail: valerian.franc@umb.sk 

 
Pozn. red.: II. ročník Roubalových dní finančne podporila aj 
Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV. 

 

* * * 

 

Slovenská zooolympiáda 2017 

 

Občianske združenie Kremnické vrchy, Zoo Bojnice 

a Knižnica Jána Kollára v Kremnici založili nevšednú 

celonárodnú vedomostnú súťaž venovanú svetu zvierat. 

Pomenovali ju Slovenská zooolympiáda. 

Slovensko tak malo po prvýkrát možnosť spoznať 

najlepších mladých zoológov v krajine. Organizátorom 

súťaže sú Knižnica Jána Kollára v Kremnici, Zoo 

Bojnice a OZ Kremnické vrchy. Spoluorganizátormi 

súťaže sa stali Ministerstvo životného prostredia SR, 

Štátna ochrana prírody SR, Slovenské múzeum ochrany 

prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, 

Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV a Slovenská 

agentúra životného prostredia. Súťažilo sa v štyroch 

kategóriách: materské školy, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ 

a stredné školy. Odbornými garantmi súťaže sú Andrea 

Klasová zo Zoo Bojnice a Jaroslav Slašťan z OZ 

Kremnické vrchy. Cieľom organizátorov bolo a bude 

vytvoriť celonárodnú súťaž, ktorá bude mať tradíciu a 

dobré referencie. Slovenská zooolympiáda je prvá súťaž 

svojho druhu na Slovensku, ktorá má za cieľ 

netradičným spôsobom nájsť v radoch detí, žiakov 

a študentov najlepších mladých zoológov na Slovensku. 

Každý ročník súťaže bude náročný, ale zaujímavý. 

Súťažné otázky bude organizačný tím každoročne 

zbierať priamo v teréne, teda nepôjde o žiadne testy, 

teóriu či poznatky zo školských lavíc. Súťažiaci sa budú 

musieť popasovať s rôznymi, ale skutočnými znakmi 

divožijúcich zvierat. Tieto veci sa však v škole nemôžu 

naučiť, preto organizátori zvolili formu povinných 

prednášok, ktoré súťažiaci budú musieť každoročne pred 

súťažou absolvovať, aby získali minimálnu prax a aspoň 

základné poznatky zo sveta zvierat. 

Do 1. ročníka jedinečnej súťaže Slovenská 

zooolympiáda sa v roku 2017 zapojilo 209 žiakov zo 61 

slovenskách škôl. Cez 34 okresov boli zastúpené všetky 

samosprávne kraje. Do každej súťažnej kategórie mohla 

jedna škola nominovať najviac 3 svojich žiakov. 

Myšlienka projektu Slovenská zooolympiáda si získala 

priazeň a spoluprácu mnohých partnerov, ktorí ocenili 

inovatívny prístup, kreatívne myslenie autorov projektu, 

okruhy súťažných tém a ich spracovanie. 

Hlavnou podmienkou pre účasť v súťaži bolo 

absolvovanie povinných prednášok, cez ktoré lektori – 

Andrea Klasová, Simona Kubičková a Jaroslav Slašťan –

pripravili súťažiacich na 4 súťažné okruhy. Na 

prednáškach sa zúčastnení žiaci a študenti dozvedeli 

nové a zaujímavé poznatky o potravnej ekológii, 

určovaní druhov a ich zaradenia do kontinentov 

a biotopov. Jaroslav Slašťan im predstavil známe i menej 

známe pobytové znaky zveri a naučil ich identifikovať 

zver na základe rôznych častí a kostrových pozostatkov. 

 

 
 

Súťažiaci na stanovištiach (foto J. Vlčko). 

 

Hlavným cieľom súťaže je oceniť a vyzdvihnúť 

najlepších zoológov z radov materských, základných 

a stredných škôl. Poslaním súťaže je zvýšiť záujem detí, 

žiakov a študentov slovenských škôl o zoológiu, 

ekológiu a ich environmentálne povedomie. Súčasne má 

súťaž prispieť k zlepšeniu informovanosti 

a angažovanosti v otázkach životného prostredia 

a k zvýšeniu environmentálneho povedomia verejnosti 

mailto:valerian.franc@umb.sk
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vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so 

zainteresovanými skupinami. 

Sme veľmi radi, že už v prvom ročníku súťaže je 

takýto vysoký záujem žiakov a študentov. V stredu, 24. 

mája 2017 sa Zoologická záhrada Bojnice zaplnila 

deťmi, ktoré majú radi svet zvierat a prírodu. Pre každú 

kategóriu boli pripravené 4 stanoviská, ktoré boli 

rozdelené podľa tém: Určenie druhov, zaradenie do 

kontinentov s miestami ich výskytu, určenie druhov 

a zaradenie do biotopov. Identifikácia druhu podľa častí 

a kostrových pozostatkov. Pobytové znaky zveri 

a Potravná ekológia. Okrem teoretických otázok boli 

pripravené aj praktické ukážky kostrových pozostatkov, 

stopy pobytových znakov či ukážky potravy. Deti ich 

mali správne určiť a zaradiť. Všetci súťažiaci preukázali 

veľké odhodlanie a chuť vyhrať, predsa len hlavná cena 

bola lákavá – horský bicykel pre najlepšieho mladého 

zoológa. 

 

 
 

Odborný garant súťaže Jaroslav Slašťan pri kontrole testov (foto 
J. Vlčko). 

 

Po doobedňajšom zápolení sme spoznali víťazov 

v jednotlivých kategóriách. Najviac bodov získali 

a umiestnili sa na prvom mieste v kategórii materské 

školy: Johanka Verešová z MŠ Dolná v Kremnici, I 

stupeň základných škôl: Elizabeth Gretschová zo ZŠ 

Pavla Križku v Kremnici, II. stupeň základných škôl: 

Miriam Podušková a stredné školy: Natália Timaniková. 

Absolútnou víťazkou, ktorá získala horský bicykel sa po 

percentuálnom prepočte stala Elizabeth Gretschová zo 

ZŠ Pavla Križku v Kremnici.  

Ocenili sme tiež najmladšieho a najstaršieho 

účastníka. Každý súťažiaci si domov odniesol tašku 

s pozornosťami od rôznych firiem a organizácií, ktoré 

podporili túto zaujímavú akciu. Ďakujeme všetkým, čo 

podporili prvý ročník a aj zapojeným súťažiacim 

a veríme, že o rok sa znovu stretneme, aby sme spoznali 

ďalších nadaných mladých zoológov. 

 

 
 

Rozstrelové otázky pre víťazov v kategórii „Materské školy“ (foto 
J. Vlčko). 

 

Jaroslav Slašťan 
Kremnické vrchy, o.z. 

e-mail: jslastan@centrum.sk 

 
Pozn. red.: Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV darovala trom 

súťažiacim, ktorí obsadili prvé miesta v jednotlivých kategóriách, 
ročné predplatné časopisu Živa. 

 

* * * 

 

Osobnosti teriologického výskumu Česko-Slovenska 

 

Celkom dôstojným a nepochybne až europoidným 

zaklincovaním vyše poldruha storočia pretrvávajúcich 

snáh o poznanie domácej teriofauny bolo spracovanie 

a vydanie kompendia Cicavce Slovenska (2015). Aj keď 

v súvislosti s týmto úspechom právom kvitujeme najmä 

zásluhy dejateľov už suverénnej slovenskej teriológie, 

nebolo by správne zabudnúť na vedecké osobnosti 

predminulého storočia ešte v spoločnom Uhorsku ako 

aj na kolegov Čechov a Moravanov z údobia tiež len 

spoločného štátu Česko-Slovenska (s pomlčkou či aj 

bez). Lebo boli to oni, ktorí spravidla po historických 

otrasoch v niekoľkých vlnách započali či pokračovali 

s výskumom fauny cicavcov Slovenska. Bola to 

Petényiho–Petianova generácia po občianskej vojne 

v meruôsmom, Jirsíkova generácia výpomoci 

slovenskému školstvu po prvej svetovej vojne, pražská 

a brnenská mammaliologická škola po druhej svetovej 

vojne, ktoré položili základy a predstavovali akýsi etalón 

pre etablovanie organizačného a postupne aj 

personálneho dobudovávaia domáceho výskumu 

cicavcov na Slovensku. 

mailto:jslastan@centrum.sk
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V týchto dňoch sme si pripomenuli nedožité 80. 

výročie narodenia jedného z mnohých povojnových 

teriológov pražskej školy RNDr. Vratislava Mazáka, 

CSc. „Snáď by sa bol tohto roku aj dožil sedemdesiatky 

jeden z našich najnadanejších vertebratológov 

povojnovej generácie“, ako o ňom napísal jeho blízky 

kolega a „parťák“ ešte z čias na Katedre zoológie 

Univerzity Karlovy doc. Dr. Vladimír Hanák (Lynx 38, 

2007). 

 

 
 

Obr. 1 Vratislav Mazák s akademickým maliarom majstrom 
Zdenkom Burianom v jeho ateliéri (Hanák, V. Lynx 38, 2007). 

 

„Vráťu“ som poznal ešte z neslávneho môjho debutu 

na prvom verejnom kolbišti zoológie a to z „První 

celostátní mammaliologické konference – Praha1965“. 

Nakoniec sa z letmej známosti s ním vykľul až dlhodobý 

kontakt nielen rýdzo profesionálny, ale aj priateľský, 

preto tá dôvernosť v oslovení. Narodil sa 22. júna 1937 

v Kutnej Hore a po krátkej a veľmi úspešnej kariére na 

Katedre zoológie Prírodovedeckej fakulty Karlovej 

univerzity a v Národnom múzeu v Prahe zomrel 9. 

novembra 1987, krátko po svojej päťdesiatke. Mazák bol 

viacvrstvovým intelektuálom, okrem vedy sa takmer 

profesionálne venoval výtvarnému kumštu a bol 

popredným znalcom a konštruktérom funkčných 

modelov parných lokomotív. V období jeho činnosti na 

univerzite sa zúčastnil viacerých terénnych exepedícií so 

študentmi aj na Slovensku (cf. Hanák, Mazák 1959, 

Lynx (n.s.) 1). Srdce ho však tiahlo najmä ku 

kopytníkom, veľrybám a k veľkým mačkám. Posledné 

roky sa potom venoval ponajviacej evolúcii hominidov. 

„Aj keďv popredí jeho zájmov ostala vždy systematika 

a rozšírenie cicavcov“, píše o ňom doc. Hanák, nebol ani 

v tom úzko zameraný; rovnako ho zaujímali aj otázky 

morfologické a ekologické a zvlášť ho zaujala 

problematika fylogenézy a vôbec evolúcie. Táto šírka 

zájmov ho dostala aj k výskumu evolúcie človeka. 

Výsledkom bola jeho horúčkovitá činnosť na okraji 

historickej antropológie s radom menších publikácíí, 

populárnych seriálov, skrípt, ktoré vyústili do jeho snáď 

najčítanejšej publikácie: Jak vznikl člověk – Sága rodu 

Homo. Ona vyšla ešte za jeho života vo dvoch vydaniach 

a potom v treťom. Keby mu bol osud doprial v tomto 

smere naďalej pracovať, určite by sa dočkal aj prekladov 

do svetových jazykov. Cena tejto knihy bola aj v tom, že 

veľmi originálny text bol doplnený radom úplne nových 

vlastných rekonštrukcií vývojovej línie hominidov. 

Spolu s maliarom Zdeňkom Burianom vytvorili celú 

galériu kresieb a olejomalieb, ktoré perfektne zobrazujú 

živočíšných predkov človaka a pongidov, ako aj 

neskorších zástupcov rodu Homo. Práve v tomto období 

sa dr. Mazák v spolupráci so svojim anglo-austrálskym 

kolegom a priateľom Colinom Grovesom (*1942) 

intenzívne zaoberali výskumom vymretých predkov 

človeka s opisom jednej fosílnej formy člověka, dodnes 

platného taxónu Homo ergaster Groves et Mazák, 1975 

(inak afrického pithecantropa). Obdivuhodná bola jeho 

publikačná aktivita. Povedľa množstva „serióznych“ 

pôvodných vedeckých prác Mazák stihol napísať 

monografie Der Tiger (tri vydania v známej edícii Die 

Neue Brehm Bücherei, NBB), Antropogenéza (UPJŠ 

Košice), Sága rodu Homo (Praha), Welt der Säugetiere 

in Farbe. (Artia, Praha) s docentom Hanákom, 

Prehistoric Man (London), Zvířata celého světa 7. Velké 

kočky a gepardi a 12. Kytovci. (SZN Praha). 

Popularizáciu zoológie robil Mazák neúnavne s veľkým 

nasadením a veľmi kvalifikovane. Pamätný je jeho 12 

dielny seriál „Z pradějin člověka“ (Živa 1971, 1972) 

a 13 dielny seriál „Bratrství leviatana“ o rade Cetacea 

(Živa 1977). 

Významný český mammaliológ Vratislav Mazák 

zomrel ešte na zenite svojich tvorivých síl plný elánu 

vyskúmať a podeliť sa s verejnosťou o mnohých 

cicavčích tajomstvách, na ktoré sám bol implicitne 

zvedavý. Odišiel v dobe už nádejí na slušný, slobodný 

život a tvorbu v rozpadajúcom sa východoeurópskom 

gete bolševickej totality. Krivým úškrnom osudu bolo, 

že v 23. zväzku zborníka Lynx (Praha) z 1987, teda roku 

odchodu Vráťu na večné lovištia, nájdeme v personálii 

len krátke blahoželanie k jeho jubileu. Dvadsaťročný dlh 

česko-slovenskej teriologickej obščiny voči kolegovi 

a priateľovi vyrovnal doc. Vladimír Hanák (2007) milou 

biografiou a bibliografiou Vratislava Mazáka. Nemyslím 

si, že by bolo čírym anachronizmom ešte hovoriť 

o česko-slovenskej teriológii po tom, čo pred 

štvrťstoročím utilitárni a samoľúbosťou opantaní politici 

vyprovokovali rozluku dvoch bratských národov. 

Mimochodom v tom spomenutom 23. zväzku nájdete 

(náhodou) menšiu polovicu obsahu od autorov zo 



 

Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 2/2017, 30. jún 2017 22 

Slovenska (7 prác od 6 autorov z toho päť starohorcov). 

Od počiatkov vydávania českého časopisu Spoločnosti 

národného múzea v Prahe boli v redakčnej rade 

odborníci zo Slovenska a dodnes sa v Lynx (Praha) 

akceptujú príspevky zo Slovenska aj v slovenčine! 

 

 
 

Obr. 2 Paranthropus boisei (Dart, 1938, Leakey 1959) 
(Australopithecus, Zinjanthropus) Olduvai Gorge (Tanzania) 
(Olej na plátne, 60x50 cm, orig. Zdeněk Burian, rekonštrukcia 
podľa Mazák & Groves 1970). Z titulnej strany Živa 19/6, 
Listopad 1971. 

 

Na záver spomeniem poučný príbeh s dobovou 

karikatúrou obdobia husákovskej normalizácie 

začiatkom sedemdesiatych rokov (minulého storočia). 

Bola to doba politických personálnych čistiek vo vede 

a v školstve, ako represívna odpoveď bolševickej moci 

voči sympatizantom hnutia Dubčekovho „socializmu 

s ľudskou tvárou“, ktorí súčasne odmietali obsadenie 

republiky vojskami predputinovského Sovietskeho zväzu 

a štátov Varšavskej aliancie. To story by som ani 

nespomenul, keby to nebolo o nezištnej a priateľskej 

spolupráci s dr. Mazákom. Na VŠP (Vysokej škole 

poľnohospodárskej, dnešnej SPU) v Nitre kde som vtedy 

pôsobil, civilné soldatesky preverovacích komisií tiež 

len krágľovali najmä takých kompetentných 

a publikačne potentných pedagógov, ktorí sa 

neprehliadnuteľne pozitívne líšili od šedivého priemeru 

a pochopiteľne najmä od stranoverného podpriemeru. 

Môcť vyučovať zbavovali najmä takých vynikajúcich 

učiteľov botaniky, zoológie čo si pamätám, ktorí ani 

neboli štencami od našej suky, rozumej neboli správnym 

smerom rezortne deformovaní. Daktorí prihorliví 

hriešnici, ktorých nevyrazili ihneď v prvej várke 

„normalizácie“, tí dúfajúc zachrániť si existenciu potom 

vymýšľali, ako si vylepšiť svoje naštrbené ideologické 

renomé. Katedrálne a spoločné priestory nedávno 

skolaudovaného fungl nového Dědečkovho 

vysokoškolského „kampusu“ sa mali vyzdobiť lózungmi 

ako cf. „So sovietskym zväzom na večné časy!“ 

a podobnými duchaplnými ornamentami 

československej predposratosti
* 

voči všetkému čo bolo, 

je a bude ruské či sovietske. Podľa inštrukcií istého 

funkcionára KV KSS už existujúci a religiozitou 

zaváňajúci nápis nad vchodom do katedry 

renomovaného akademika agronóma „Per laborem ad 

honorem“ sa mal odstrániť a nahradiť čímsi 

o jarovizácii, teda symbolom nesporných úspechov 

sovietskeho poľnohospodárstva. Prišiel rad aj na moje 

pracovisko odkiaľ ešte nestihli vyraziť v tomto smere 

inak úplne normálneho pricipála. Dipterológovia si iste 

spomenú na autora monografie s bibliografiou 

slovenských nemato- a brachycerných hmyzov. Ako elév 

som ešte nemal čo do tak krvavo vážnych vecí katedry 

hovoriť ako ideová výchova študentov, predsa som 

navrhol projekt „angažovanej výzdoby“ našich 

priestorov. Aj keď som nemusel absolvovať VUML 

(Večernú univerzitu marxizmu-leninizmu), insitnými 

heslami a poučkami prešpikovanú povinnú ideologickú 

nalievárěň kandidátov a členov štátostrany, toľko som 

z povrchného štúdia Marxovho diabetického 

materializmu, Leninovho embryokriticizmu predsa len 

vnímal, že jednou z ideologických mantier komunistov 

je materialistický vedecký svetonázor, ako neústupná 

bojová štandarda proti idealizmu a náboženskému 

tmárstvu vôbec. Ani som sa príliš nemusel namáhať, 

motivovaný prvými časťami Mazákovho seriálu 

v purkyňovskom časopise Živa sa naškicla pracovná 

verzia idologicko-výchovného panelu o evolúcii človeka. 

Šéf a tajomník katedry si vydýchli, návrh bol schválený 

na najbližšom zasadnutí Katedry poľnohospodárskej 

zoológie, potom na kolégiu dekana Zootechnickej 

fakulty, rektora a vedeckej rady VŠP, OV KSS a možno 

ešte aj na ministerstve, to už skutočne neviem. Síce 

urobil som si kus roboty nad obvyklé pracovné 

povinnosti, ale vyrobil som si pouvoire tú „odbornú 

problematiku“ vykonzultovať s naslovovzatými v Prahe. 

Že sa ale povedľa tých troch pražských služobkách 

zviezli aj „čierne“ výjazdy do múzeí v Dresden, Leipzig 

a Berlin v NDR (Nemeckej demokratickej republike 

Waltera Ulbrighta), z Prahy je to už len na skok, to bol 

bonus a dnes to už aj môžem priznať. To podstatné však 

                                                           
* Citácia trefného výroku Jana Wericha (1989). 
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bolo, že v Národnom múzeu na Václaváku mi dr. Mazák 

veľmi ochotne vylepšil môj amatérsky scenár, dal kópie 

ešte (!) neodpublikovaných peroviek rekonštrukcií 

výzoru fosílnych hominidov od Zdeňka Buriana. 

Navrhol mi pridať do panelu zmenšené basreliéfy lebiek 

vývojového radu rodu Homo, vzal ma k majstovi 

Burianovi u koho sa to dokonzultovalo a dohodli sa 

plastiky, ktoré modeloval a dodal jeho famulus. Že som 

popri tom všetkom mal možnosť vidieť aj originály, 

oleje a tempery legendárneho a na celom 

paleobiologicky ladenom svete uznávaného maliara 

prírodnín, to bola len tá rozprávková čerešnička na 

sacherovskom reze. Že nekecám, to si ktokoľvek môže 

pozrieť aj po 45 rokoch v strednom pavilóne SPU na 

druhom poschodí oproti Katedry čohosi a možno aj 

zoológie. Predvlani to tam ešte bolo... 

 

 
 

Obr. 3 Rozpracovaný panel „Poľudšťovania opice “ alias 
evolúcia človeka s reprodukciami rekonštrukcií Mazák & Groves 
v grafikách Zd. Buriana na II. poschodí pavilónu C VŠP, dnes 
Slovenskej poľnohopodárskej univerzity v Nitre. Návrh C Dudich 
1971.  

 

Nezabudnuteľný kolega a priateľ dr.Vratilav Mazák 

bol nielen vynikajúcim vedcom, usilovným 

a invencióznym publicistom, ale aj empatickým 

človekom, ochotným nezištne pomôcť. Citeľne chýbal 

a chýba ako človek a chýba to všetko, čo už nestihol 

urobiť, vytvoriť a napísať. 
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MAZÁK, V., 1987: Zvířata celého světa 12. Kytovci. Státní zemědělské 

nakladatelství, Praha, 312 pp.  

 

(algd) 

 

* * * 

 

Pozvánka na XLI. Východoslovenský tábor 

ochrancov prírody 

 

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Základná 

organizácia Bocian, Správa PIENAP a obec Kamienka 

organizujú pri obci Kamienka v dňoch 29. júla až 4. 

augusta 2017 XLI. ročník Východoslovenského tábora 

ochrancov prírody (TOP). 

Cieľom podujatia je prieskum územia, ktoré je 

v správe PIENAP-u, odborníkmi za aktívnej účasti 

dobrovoľných záujemcov o stav v ochrane prírody. 

Kľúčovým na poznávanie bude priestor Obecného 

chráneného územia Rička, vyhláseného obcou Kamienka 

za účelom zachovania prírodných hodnôt územia. Vítaní 

ste všetci odborníci na jednotlivé skupiny živočíchov 

a rastlín. Vaša účasť na tábore, hoci aj jeden deň priamo 

v teréne, bude pre nás poctou a zvýši úroveň tohto 

tradičného podujatia v očiach účastníkov i laickej 

verejnosti. Na stretnutie s vami sa teší garant pre 

odbornú činnosť RNDr. Miro Fulín (kontakt 0907 619 

113). 

 

Miroslav Fulín 
Puškinova 15, 083 01 Sabinov 

e-mail: miro.fulin@gmail.com 

 
Pozn. red.: O histórii TOP-ov pozri Bulletin SZS 1/2016 z 30. júna 
2016. 

 

* * * 

mailto:miro.fulin@gmail.com
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Mapovanie fauny Košíc 

 

Milí kolegovia, zoológovia, znova avizujeme možnosť 

zapojiť sa do faunistického zmapovania Košíc. Cieľom je 

získať presné a aktuálne poznatky o faune a stave 

biotopov v tomto meste, zostaviť a precízne zhodnotiť 

historické pramene, revidovať a výrazne doplniť 

zbierkový materiál v múzeách. Výstupom bude knižná 

publikácia, ktorú plánujeme vydať v roku 2019. Bližšie 

informácie k publikácii pošleme všetkým, ktorí sa zapoja, 

na jeseň 2017. 

Na prípadné otázky vám radi zodpovieme. Tešíme sa 

na spoluprácu a zaujímavé poznatky. Zostávajú nám dve 

sezóny na zber terénnych dát, tak poďme do toho! 

 

S pozdravom 

 

Andrej Mock (Evertebrata) & Marcel Uhrin (Vertebrata) 
Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied 

Prírodovedecká fakulta 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
e-mail: andrej.mock@upjs.sk, marcel.uhrin@upjs.sk 

 

* * * 

 

Slovník slovenských zoológov 

 

Vážení kolegovia zoológovia, 

 

v mene kolektívu autorov a pod gesciou Katedry zoológie 

Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, si Vás 

dovoľujeme osloviť v súvislosti s pripravovaným 2. 

vydaním Slovníka slovenských zoológov. K tejto 

myšlienke nás priviedla nielen nedostupnosť prvého 

vydania, ale i potreba jeho aktualizácie. „Zoologická 

rodina“ sa nám rozrastá a tak publikácia, sumarizujúca 

mená a krátke životopisné údaje o ľuďoch, 

zaoberajúcich sa faunou Slovenska, nám pomôže 

zorientovať sa v otázke „kto je kto v slovenskej 

zoológii“. 

V plánovanej publikácii každý záujemca nájde 

základné údaje o profesionálnych zoológoch, 

o odborníkoch z radov ochrany prírody i o zoológoch, 

ktorí sa tejto vednej disciplíne venujú popri svojom 

zamestnaní. 

V záujme úspechu tohto projektu Vás prosíme 

o korektné vyplnenie dotazníka, ktorý nájdete na 

www.fns.uniba.sk/kzo/slovnik-zoologov. Vaše údaje budú 

použité výhradne na účely projektu. Keďže publikáciu by 

bolo vhodné oživiť fotografiami jednotlivých zoológov, 

prosíme Vás o zaslanie Vašej digitálnej (alebo 

digitalizovanej) fotografie v štandardnom formáte (napr. 

jpg, png, tiff; odporúčané rozlíšenie 1228 x 1864 

pixelov) a to len v prípade, že súhlasíte s jej 

publikovaním. Fotografie posielajte na adresu 

slovnik.zoologov@fns.uniba.sk. 

Termín ukončenia vypĺňania dotazníka je 30. 

novembra 2017. Našim cieľom je vytvoriť čo najúplnejší 

slovník zoológov, aby celá zoologická verejnosť, ale 

i začínajúci milovníci prírody, mali prehľad 

o odborníkoch na jednotlivé živočíšne skupiny. Preto Vás 

prosíme, neodkladajte jeho kompletizáciu. 

Zároveň budeme radi, ak nám pomôžete so šírením 

informácie o tomto projekte medzi zoológmi, prípadne 

pomôžete s vyplnením dotazníka aj Vašim kolegom. 

Dotazník je možné vyplniť aj v mene zoológov, ktorí 

už, žiaľ, nie sú medzi nami. V tomto prípade uvádzajte 

iba zverejnené, publikované údaje o zosnulých. Dotazník 

pre tento účel nájdete taktiež na už uvedenej stránke 

www.fns.uniba.sk/kzo/slovnik-zoologov. 

 

Ďakujeme! 

 

za kolektív autorov 

 

Miroslav Krumpál & Ivan Országh 
Katedra zoológie 

Prírodovedecká fakulta 

Univerzita Komenského v Bratislave 
e-mail: krumpal@fns.uniba.sk, orszagh@fns.uniba.sk 

 

* * * 

 

Recenzia publikácie „Mnohonožky České republiky. 

Příručka pro určování našich druhů“ 

 
Názov publikácie: Mnohonožky České republiky. Příručka pro 

určování našich druhů 
Autori: Pavel Kocourek, Karel Tajovský, Petr Dolejš 

Ilustrácie: Pavel Kocourek 

Vydal: Český svaz ochránců pŕírody, Vlašim. Brožované 1. vydanie, 

formát A5, náklad 1000 ks 

 

Všetkých 77 druhov predstavených na dvojstranách, 

k tomu niekoľko užitočných úvodných kapitol, 

kompletný dichotomický kľúč, slovník menej 

frekventovaných pojmov a výber z použitej literatúry (a 

bibliografie), to je spolu 256 strán textu, farebných 

ilustrácií, fotografií jedincov, biotopov i mikroštruktúr, 

peroviek a sieťových máp. Unikátom je kompletný 

obrazový atlas vyhotovený klasickými výtvarnými 

technikami, ktorý roky pripravoval biológ, dlhoročný 

učiteľ a výtvarník Pavel Kocourek. Kompletný 

ilustrovaný sprievodca faunou mnohonôžok je vlastne 

asi svetový unikát. (V r. 2005 bola síce publikovaná 

mailto:andrej.mock@upjs.sk
mailto:marcel.uhrin@upjs.sk
https://goo.gl/forms/MPE0NlCQ7FEAMApr2
http://www.fns.uniba.sk/kzo/slovnik-zoologov
mailto:slovnik.zoologov@fns.uniba.sk
http://www.fns.uniba.sk/kzo/slovnik-zoologov
mailto:krumpal@fns.uniba.sk
mailto:orszagh@fns.uniba.sk
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monografia o viacnôžkach Škandinávie, ilustrácie 

vytvorené počítačovou grafikou ale nedosiahly vysokú 

úroveň.) V texte Kocourkovi rovnocenne kontruje 

svedomitý partner, významný pôdny biológ 

a organizátor dôležitých pedozoologických podujatí, 

hlavná duša oživeného záujmu o výskum (nie len) 

mnohonôžok v strednej Európe, Karel Tajovský. 

Kolektív autorov dopĺňa Pavel Dolejš, mladý arachnológ 

z Národního muzea v Prahe, milý a priateľský človek, so 

širokým rozhľadom, ktorý neobišiel ani Myriapoda. 

 

 
 

 
 
Hore obálka a dolu ukážka z novej knihy Mnohonožky České 
republiky. Příručka pro určování našich druhů. 

 

Mnohonôžky na území Česka (obdobne Slovenska) 

študovalo viacero autorov, chýbal ale komplexný pohľad 

na bohatstvo a osobitosti fauny. Po vojne sa do 

problematiky pustili dvaja zoológovia, na plný úväzok. 

Každý po svojom. Priniesli veľa dôležitých poznatkov, 

zároveň ale svojim počínaním akoby zahladili za sebou 

stopy a mnohonôžky získali povesť ťažko zrozumiteľnej 

skupiny pôdnych článkonožcov. Český profesor Jaroslav 

Lang, autor monografie (1954) aj kĺúča fauny (1959) 

pristúpil k problematike zrejme trochu povrchne, nedal si 

námahu s detailnejším štúdiom morfológie ani štúdiom 

staršej literatúry, obe publikácie zachytili len časť fauny 

a nevyhli sa mnohým chybám. Jeho veľkým kritikom bol 

Ján Gulička, zoológ na PríF UK v Bratislave. Ten skoro 

poukázal na výrazne odlišný charakter fauny 

mnohonôžok Slovenska a Česka, spísal kritický prehľad 

fauny českej časti spoločnej republiky (1985). Gulička 

ale nemal priamych nasledovateľov, o svoje poznatky sa 

nerád delil a veľa poznatkov zostalo v rukopisnej 

pozostalosti alebo sa stratilo. Toľko historický kontext. 

 

 
 

Publikáciu ilustroval Pavel Kocourek. 

 

Územie Českej republiky dnes môžeme z pohľadu 

diplopodofauny považovať za jedno z najlepšie 

zmapovaných vôbec. Autori publikácie k tomu prispeli 

nemalou mierou desaťročiami systematických zberov 

a štúdia. Aká je teda miestna fauna? Podľa očakávaní 

neobsahuje veľa reliktných foriem. Len jediný druh 

Listrocheiritium septentrionale je považovaný za 

endemický pre časť hercýnskych pohorí (vrátane 

priľahlého územia Rakúska). Pôvodná fauna je 

sústredená do zachovalých lesných komplexov 

a niekoľko druhov prežíva v podzemných refúgiách. 

Stredoeurópske druhy dopĺňa pomerne pestrá 

západoeurópska fauna, zasahujúca aj na územie Čiech. 

Niekoľko druhov do Českej kotliny preniklo z Álp. Len 

chudobne sú v Česku zastúpené faunistické elementy. 

Len jeden z nich, Hylebainosoma tatranum, reprezentuje 

karpatské endemické formy. Krajina dlho využívaná 

človekom má tiež bohatú synantropnú faunu. 

Autorom sa podarilo pripraviť moderné príťažlivé 

dielo, ktoré priblíži zaujímavú a nakoniec i krásnu 
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živočíšnu skupinu všetkým vnímavým ľuďom. Dúfajme, 

že to nie je už len časť miznúceho sveta pestrej prírody. 

 
Literatúra 

 
GULIČKA, J. (1985): Kritisches Verzeichnis der Diplopoden der ČSR 

(Böhmen/Čechy, Mähren/Morava, Schlesien/Slezsko) (Myriapoda). 

Faunistische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde 
Dresden, 12, pp. 107-128. (obsahovo identický je článok GULIČKA, J. 

(1985): Diplopoda Čiech. Zborník Slovenského národného múzea, 

Prírodné vedy, 31, pp. 59-80. 
LANG, J. (1954): Mnohonožky – Diplopoda. Fauna ČSR, svazek 2, 

NČSAV, Praha, 158 pp. 

LANG, J. (1959): Mnohonožky (Diplopoda). In: KRATOCHVÍL, J. (ed.): 
Klíč zvířeny ČSR. III. NČSAV, Praha, pp. 27-48. 

 

Andrej Mock 
Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied 

Prírodovedecká fakulta 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

e-mail: andrej.mock@upjs.sk 

 

* * * 

 

Aplikovaná ornitológia 2017 

 

Lesnícka fakulta TU vo Zvolene, Ústav ekológie lesa 

SAV vo Zvolene, Stredoslovenská pobočka SOS 

a Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife 

Slovensko pozývajú všetkých záujemcov na 28. 

stredoslovenskú ornitologickú konferenciu 

s medzinárodnou účasťou „Aplikovaná ornitológia 

2017“ venovanú 90. narodeninám prof. Ing. Jozefa 

Sládeka, CSc., ktorá sa uskutoční dňa 8. septembra 2017 

v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene. 

Podrobné informácie poskytne Ing. Peter Lešo, PhD. 

(Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri, 

Lesnícka fakulta TU vo Zvolene, e-mail: 

leso@tuzvo.sk). 

 

* * * 

 

Arachnologická konferencia 2017 

 

Slovenská arachnologická spoločnosť 

a Ústav krajinnej ekológie SAV v Nitre organizujú 

v dňoch 13. až 17. septembra 2017 15. Arachnologickú 

konferenciu vo Východnej. V prípade potreby ďalšie 

informácie poskytne doc. Mgr. Peter Fenďa, PhD. 

(Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK 

v Bratislave, e-mail: fenda@fns.uniba.sk). 

 

* * * 

 

Ekologie 2017 

 

 
 

V dňoch 25. až 27. septembra 2017 sa na České 

zemědelské univerzite v Prahe uskutoční 6. konferencia 

České společnosti pro ekologii (ČSPE) a nadviaže tak na 

vynikajúce predchádzajúce podujatia organizované od 

roku 2008. Konferencia pokrýva celú oblasť ekológie 

ako primárnej biologickej disciplíny s mnohými 

presahmi, teda od úrovne organizmov až po úroveň 

globálneho ekosystémov. Podrobné informácie 

a prihlasovací formulár nájdete na internetovej stránke  

 
http://www.cspe.cz/konference-ekologie-2017-25-279-2017 

 

* * * 

 

10. česko-slovenský myriapodologický 

a isopodologický seminár 

 
Termín: prvá polovica októbra 2017 (říjen 2017) 

Miesto: Kováčov – Chľaba (pohorie Burda = Kováčovské kopce), 

Slovensko 

 

Milí priatelia, 

 

je na čase sa opäť stretnúť, nemyslíte? Deväť 

nezabudnuteľných pracovných i priateľských stretnutí – 

seminárov už máme za sebou a je toho veľa, čo opäť 

môžeme zdieľať. 

Tento rok by sme sa mali opäť stretnúť na Slovensku. 

Podľa nepísaného pravidla semináre od začiatku 

organizuje striedavo český a slovenský partner približne 

v 1 a pol ročných intervaloch (2000 – České Budějovice, 

2001 – Banská Štiavnica, 2003 – Olomouc, 2004 – 

Východná, 2006 – Hrubá Vrbka, 2008 – Opátka, 2010 – 

České Budějovice, 2012 – Železná Breznica, 2015 – 

Karlov pod Pradědem).  

10. seminár organizujeme na Slovensku v jesennom 

termíne a to v prostredí celkom na pomery strednej 

Európy exotickom, priam s balkánskym nádychom. 

Suché stráne pohoria Burda a maďarských 

mailto:andrej.mock@upjs.sk
mailto:leso@tuzvo.sk
mailto:fenda@fns.uniba.sk
http://www.cspe.cz/konference-ekologie-2017-25-279-2017
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Novohradských a Vyšehradských vrchov nad mohutným 

tokom Dunaja, ktorý v týchto miestach poslednýkrát 

pretne Z. Karpaty a opúšťa územie Slovenska, to je 

nezabudnuteľný kolorit. Aj flóra a fauna je exotická, pri 

presievaní lístia okrem „našich potvoriek“ môžeme 

vzácne natrafiť aj na scinkovitého plaza, krátkonôžku 

štíhlu a keď si nedáme pozor, uhryznúť nás môže okrem 

psa a šakala i saga alebo skutigera. Z neďalekého 

Štúrova (hist. Parkáň) vedie most do Ostrihomu 

(Esztergom, lat. Strigonium), s nádhernou bazilikou 

a komplexom historických stavieb a zrúcaním 

v impozantnej polohou na návrší nad Dunajom, 

uličkami, cukrárničkami a príbehmi. Mesto s významným 

postavením aj v dejinách Slovenska. Nehovoriac o tom, 

že prastaré múry podvečer „ožijú“ a zo štrbín 

povyliezajú tvory, ktoré bežne vzbudzujú odpor a strach, 

my však o nich vieme svoje („hezká zvířátka“). No 

a nenavštíviť neďaleký Vyšehrad (Visegrád)...? 

Tento rok sa slovenskí arachnológovia pustili do 

zmapovania pavúkovcov pohoria Burda a blízkeho 

okolia (brehov riek Hron, Dunaj a Ipeľ) s cieľom 

výsledky zhrnúť do faunistickej monografie a prijali 

návrh, že by sme prispeli svojim dielom aj my a obohatili 

publikáciu o faunu stonôžok (stonožek), mnohonôžok 

(mnohonožek) a suchozemských rovnakonôžok 

(stejnonožců). A ak si budeme trúfať, aj čosi 

o málonôžkach (drobnuškách) a stonožičkách 

(stonoženkách) môžeme pridať  

Vulkanický pôvod malého pohoria Burda nevytvoril 

podmienky na jaskyne, ale nebojte sa, podzemný labyrint 

úkrytov a možno i vínne pivničky nás nesklamú 

a prezradia čosi aj o tamojšej subteránnej faune. 

Terénny výskum nebude fyzicky náročný. Z Burdy 

a okolia máme historické údaje k suchozemským 

rovnakonôžkam (Frankenberger, Strouhal, Flasarová), 

ale takmer nič publikované nebolo o viacnôžkach 

(Myriapoda). 

Tak, priatelia, chystajte zaujímavé príspevky, terénnu 

výbavu, pesničky a „průpovídky“. V lete rozpošlem 

cirkulár s bližšími informáciami a dôležitými termínmi, 

finančnými nárokmi atď.  

Oslávme spolu malé jubileum! Potešme sa z krásnej 

publikácie Mnohonožky České republiky (2017, 

Kocourek-Tajovský-Dolejš). Podeľme sa o zážitky 

z konferencií (17
th

 International Congress of 

Myriapodology, Krabi, Thailand a 10
th

 International 

Symposium on the Biology of Terrestrial Isopods, 

Budapest, HU…), zahraničných pobytov, zaujímavých 

objavov a nálezov. Rodinné radosti a strasti, farmárske 

úspechy, nostalgické spomienky, plány a spolupráce, 

námetov na rozhovory je vrchovate. 

Časový harmonogram by mohol byť nasledujúci: 1. 

deň: príchod v podvečerných hodinách, 2. deň: seminár 

s pracovným názvom „Myriapoda a Isopoda – správa 

o stave krajiny“, 3.–4. deň: terénny výskum spoločne 

s arachnológmi.  

Ubytovanie plánujeme v turistickej ubytovni Kováčov 

v chatárskej oblasti neďaleko obce Chľaba nad Dunajom 

(asi 8 km zo Štúrova). (http://www.ubytko.sk/turisticka-

ubytovna-kovacov/). Cena by mala byť 8 eur/osobu/noc, 

je tu dosť priestoru aj pre arachnológov, ktorí by prišli 

na terénnu časť. Stravu by sme si pripravovali sami, 

prípadne sa dá využiť pizzéria v Chľabe. 

Poplatok pokryje náklady spojené s vydaním 

zborníka abstraktov a zabezpečením občerstvenia, výšku 

poplatku upresním neskôr. 

Prosím o reakcie, doplnenie adresára, námety, návrh 

termínov... 

 

Andrej Mock 
Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied 

Prírodovedecká fakulta 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

e-mail: andrej.mock@upjs.sk 

 

* * * 

 

Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku 2017 

 

Katedra biológie a ekológie Fakulty prírodných 

vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

a Ústav ekológie lesa SAV vo Zvolene so 

spoluorganizátormi pozývajú záujemcov na 13. 

celoštátnu vedeckú konferenciu 

s medzinárodnou účasťou „Výskum a ochrana 

cicavcov na Slovensku“. Akcia sa uskutoční 23. a 24. 

novembra 2017 na Fakulte prírodných vied UMB 

v Banskej Bystrici. Na podujatí budú prezentované 

aktuálne výsledky výskumu a ochrany cicavcov na 

Slovensku a v okolitých krajinách a riešené okruhy 

problémov týkajúcich sa všetkých taxónov cicavcov. 

Prihlasovanie je možné do 29. septembra 2017. Ďalšie 

informácie poskytne doc. Ing. Peter Urban, PhD. 

(Katedra biológie a ekológie Fakulty prírodných vied 

UMB v Banskej Bystrici e-mail: Peter.Urban@umb.sk) 

 

* * * 
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Nová zoologická literatúra 

 

Na knižnom trhu sa objavilo niekoľko nových publikácií, 

ktoré by pre mnohých z vás mohli byť zaujímavé. 
 

 
 

WOJCIECHOWSKI, W..; DEPA, Ł.; HALGOŠ, J.; MATEČNÝ, I.; LUKÁŠ, J.; 
KANTURSKI, M. (2016): Aphids of Slovakia. Distributional 

catalogue, checklist, keys and list of host plants. Comenius 

University in Bratislava, Bratislava, 346 pp. – ISBN 978-80-223-
4263-6 

 

 
 
MATOUŠEK, B.; MOLNÁR, J.; SCHMIDT, W. (Eds.) (2017): 

Kompendium personálnych bibliografií prírodovedných osobností so 

vzťahom k Slovensku. Zväzok 1. P+M, grafické štúdio, Turany, 431 
pp. – ISBN 978-80-89694-27-3 
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Prihláška za č lena  

 

Slovenskej zoologickej spoločnosti 

 

Meno: 

 

Priezvisko, titul: 

 

Dátum narodenia: 

 

Miesto narodenia: 

 

Kontaktná adresa 

Názov inštitúcie: 

 

 

Ulica, č.: 

 

telefón: 

 

Mesto: fax: 

Okres:  

PSČ:  e-mail: 

Môj záujem sa sústreďuje na oblasti (označte): 

entomológia 

iné bezstavovce  

ichtyológia 

batrachológia 

herpetológia 

ornitológia 

mammaliológia 

ochrana fauny 

etológia 

Dátum: 

 

Podpis: 

 

 
Prihlášku po vyplnení pošlite, prosím, na poštovú alebo e-mailovú 

adresu predsedu SZS: 

 
Vladimír Kubovčík, predseda SZS 

Fakulta ekológie a environmentalistiky 

Technická univerzita vo Zvolene 
T. G. Masaryka 20117/24 

960 53 Zvolen 

 kubovcik@tuzvo.sk  
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960 53 Zvolen 
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