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Úvodné slovo 
 
Vážení členovia Slovenskej zoologickej spoločnosti, 
 
dňa 2. marca 2012 sa na valnom zhromaždení SZS 
uskutočnila voľba nového výboru spoločnosti. Preto si 
vám dovoľujeme priniesť tento Bulletin SZS, ktorého 
zmyslom je sprostredkovať všetkým záujemcom 
o zoológiu a o činnosť SZS aktuálne informácie o dianí 
v našej spoločnosti, predstaviť členov nového výboru 
a informovať o pripravovaných aktivitách. Budeme radi, 
ak vás tento bulletin zaujme. Privítame akékoľvek vaše 
názory na budúce fungovanie SZS, pripomienky 
k pripravovaným akciám a návrhy ďalších podujatí, 
o ktoré by ste mali záujem. Môžete ich adresovať 
ktorémukoľvek členovi výboru SZS. 
 

Výbor SZS 
 

* * * 
 
Valné zhromaždenie SZS vo Zvolene 
 
Posledné valné zhromaždenie Slovenskej zoologickej 
spoločnosti sa konalo dňa 2. marca 2012 v priestoroch 
Katedry biológie a všeobecnej ekológie Fakulty ekológie 
a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. 
Programom zhromaždenia bola voľba výboru 
spoločnosti na funkčné obdobie rokov 2012-2015 
a stratégia fungovania, plán a príprava akcií spoločnosti 
v roku 2012. Cestu do Zvolena si našlo viacero 
záujemcov o činnosť spoločnosti z rôznych kútov 
Slovenska. Nechýbali ani niektoré najvýznamnejšie 
osobnosti slovenskej zoológie, akými sú Dr. Andrej 
Stollmann a prof. Alexander Dudich. Ďalej sa na 
podujatí zúčastnili kolegovia z Ústavu ekológie lesa 
SAV vo Zvolene, Ústavu zoológie SAV v Bratislave, 
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, Slovenského 
múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom 
Mikuláši, Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, Štátnej 

ochrany prírody SR a zamestnanci a študenti FEE TU vo 
Zvolene. 

Peter Mikulíček, končiaci predseda SZS, oboznámil 
prítomných s výsledkami volieb do nového výboru 
spoločnosti. Vo výbore SZS bude v rokoch 2012 – 2015 
pracovať 6 členov: Michal Ambros, Ivan Baláž, Peter 
Bačkor, Vladimír Kubovčík, Peter Manko a Ladislav 
Pekárik. V tomto bulletine vám jednotlivých členov 
výboru predstavujeme. 

V druhej časti rokovania účastníci prezentovali 
viacero návrhov a podnetov k ďalšiemu fungovaniu 
spoločnosti a pripravovaným aktivitám. 

Diskusia na valnom zhromaždení SZS vo Zvolene. 
 

* * * 
 
Členovia výboru SZS sa predstavujú... 
 
MICHAL AMBROS sa narodil v roku 1954 v Kyjove 
(Česká republika). Študoval biológiu na Prírodovedeckej 
fakulte UK v Bratislave, kde sa venoval biológii 
a etológii vtákov v laboratórnych podmienkach. V roku 
1978 nastúpil na výskumnú stanicu Ústavu 
experimentálnej biológie a ekológie SAV na Starých 
horách. Tu sa venoval výskumu drobných cicavcov a ich 
ektoparazitov. Od roku 1984 pôsobil ako zoológ na 
Správe CHKO Ponitrie, neskôr ako jej vedúci, resp. 
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riaditeľ. V súčasnosti pracuje ako odborný pracovník – 
zoológ v Regionálnom centre ochrany prírody v Nitre. 

Michal Ambros je kandidátom na funkciu hospodára SZS. 
 

Počas pôsobenia v organizáciách ochrany prírody sa 
venoval základnému faunistickému a floristickému 
výskumu a aplikácii výsledkov v praktickej druhovej 
a územnej ochrane. Je editorom zborníka Rosalia 
a členom Slovenského zväzu ochrancov prírody 
a krajiny. (e-mail: michal.ambros@sopsr.sk) 
 
IVAN BALÁŽ sa narodil v roku 1976 v Nitre. Vyštudoval 
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov so 
zameraním na biológiu a ekológiu na Fakulte prírodných 
vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Po 
skončení štúdií najskôr pôsobil ako stredoškolský učiteľ 
na gymnáziu v Nitre. V roku 2003 úspešne zavŕšil 
doktorandské štúdium venované biológii rodu Sorex na 
Slovensku na Katedre ekológie a environmentalistiky 
FPV UKF v Nitre. Na tejto katedre pôsobí dodnes. 
Najskôr tu pracoval ako odborný asistent, po úspešnej 
habilitácii v roku 2010 obsadil miesto docenta. 

Ivan Baláž bude vo výbore SZS pracovať ako tajomník. 

Jeho vedecká činnosť je zameraná na biológiu 
a ekológiu drobných cicavcov žijúcich na Slovensku 
a ich ektoparazitov. Okrem SZS je členom aj Slovenskej 
ekologickej spoločnosti, Slovenskej ornitologickej 
spoločnosti a občianskeho združenia Pangaea. (e-mail: 
ibalaz@ukf.sk) 

 
PETER BAČKOR sa narodil v roku 1980 v Banskej 
Bystrici. Vyštudoval environmentálny manažment 
a environmentálnu výchovu na Fakulte prírodných vied 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 
Doktorandské štúdium zamerané na ekológiu kamzíka 
vrchovského absolvoval v roku 2009 na Fakulte ekológie 
a environmentalistiky TU vo Zvolene. V rokoch 2001-
2007 pôsobil v Štátnej ochrane prírody SR. Na správe 
národného parku Nízke Tatry pracoval ako profesionálny 
strážca a venoval sa environmentálnej výchove. Od roku 
2007 je odborným asistentom na Katedre biológie 
a ekológie FPV UMB v Banskej Bystrici. 

Peter Bačkor, člen výboru SZS. 
 

Zaoberá sa ekológiou, monitoringom 
a manažmentom ochrany kamzíka vrchovského, svišťa 
vrchovského, netopierov a sokola sťahovavého. Okrem 
SZS je aktívnym členom Spoločnosti pre ochranu 
netopierov, Skupiny na ochranu dravcov, Zväzu 
ochrancov prírody a krajiny Nízke Tatry a rakúskeho 
spolku Alpenverein. (e-mail: Peter.Backor@umb.sk) 
 
VLADIMÍR KUBOVČÍK pochádza z Martina, kde sa v roku 
1975 narodil. Absolvoval štúdium všeobecnej ekológie 
na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo 
Zvolene. Po ukončení vysokej školy v roku 1999 zostal 
na Katedre biológie a všeobecnej ekológie tejto fakulty 
pracovať; najskôr ako technik, od roku 2000 pôsobí na 
mieste odborného asistenta. Zároveň sa v rámci 
doktorandského štúdia venoval problematike 
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subfosílnych pakomárov tatranských jazier a dizertačnú 
prácu obhájil v roku 2008. 

Vladimír Kubovčík bol zvolený za predsedu SZS. 
 

Venuje sa najmä paleoekológii, systematickej 
zoológii a ekológii živočíchov. Okrem SZS je tiež 
členom Slovenskej limnologickej spoločnosti, 
Slovenskej arachnologickej spoločnosti a České 
společnosti pro ekologii. 
(e-mail: kubovcik@vsld.tuzvo.sk) 
 
PETER MANKO sa narodil v roku 1976 v Rožňave. Na 
Prešovskej univerzite v Prešove vyštudoval učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacích predmetov so zameraním na 
biológiu a telesnú výchovu. Po absolvovaní štúdia v roku 
1999 začínal ako učiteľ prírodopisu na základnej škole. 
Tu pôsobil do roku 2001. Odvtedy pracuje ako odborný 
asistent na Katedre ekológie Fakulty humanitných 
a prírodných vied PU v Prešove. Počas doktorandského 
štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave, ktoré úspešne ukončil v roku 
2010, skúmal abiotické a biotické faktory ovplyvňujúce 
podenky a pošvatky flyšových tokov. 

Peter Manko sa stal prvým podpredsedom SZS. 

Jeho terajšia vedecko-výskumná činnosť je zameraná 
na hydrobiológiu, ekológiu vodného hmyzu a potravnú 
ekológiu rýb. Je editorom časopisu Folia Oecologica: 
Acta Universitatis Prešoviensis. Okrem SZS je členom 
Slovenskej limnologickej spoločnosti a Medzinárodnej 
asociácie pre výskum Dunaja (International Association 
for Danube Research). (e-mail: peter.manko@unipo.sk) 
 
LADISLAV PEKÁRIK pochádza z Humenného, kde sa 
v roku 1980 narodil. V roku 2004 úspešne ukončil 
vysokoškolské štúdium zoológie na Prírodovedeckej 
fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Na Katedre zoológie 
tejto istej fakulty absolvoval aj doktorandské štúdium. 
Jeho vedecká práca bola venovaná habitatovým nárokom 
rýb. 

Ladislav Pekárik je druhým podpredsedom SZS. 
 

Od roku 2005 je vedeckým pracovníkom na Ústave 
zoológie SAV v Bratislave. Zaoberá sa ekológiou rýb, 
konkrétne habitatovým preferenciám, dennou 
dynamikou a konkurenčnými vzťahmi rýb. Popri tom sa 
venuje štatistickému modelovaniu. Je členom Slovenskej 
limnologickej spoločnosti a České zoologické 
společnosti. (e-mail: ladislav.pekarik@savba.sk) 
 
 
 
Ako je z uvedeného predstavenia zrejmé, noví členovia 
výboru SZS pochádzajú z rôznych lokalít Slovenska 
(západ, stred, východ) a rozličných inštitúcií (vysoké 
školy, akadémia vied, štátna ochrana prírody). Toto 
zloženie by mohlo byť predpokladom pre priblíženie sa 
spoločnosti k členom v jednotlivých regiónoch a 
inštitúciách, čo je jedným z hlavných cieľov nového 
výboru a základným predpokladom úspešného 
a aktívneho fungovania SZS. V prípade záujmu môžete 
členov výboru SZS kontaktovať na uvedených e-
mailových adresách. 
 

* * * 

Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 1/2012, 16. marec 2012 3



 

Fungovanie SZS 
 
Pre obnovenie záujmu členov SZS o jej činnosť, 
prichádza výbor spoločnosti najmä s nasledovnými 
návrhmi: 
 
 vytvoriť tri (zatiaľ neoficiálne) regionálne pobočky 

SZS (Nitra-Bratislava, Zvolen-Banská Bystrica, 
Prešov-Košice), ktoré by organizovali akcie 
regionálnej pôsobnosti a tak ich priblížili širokému 
okruhu záujemcov; 

 ponúknuť atraktívne akcie vysokej vedeckej 
a odbornej úrovne pre profesionálnych zoológov, 
študentov aj širokú verejnosť; 

 zistiť, o aké akcie a akého zamerania by v komunite 
zoológov mohol byť záujem; 

 vypracovať plán akcií v dostatočnom časovom 
predstihu, informovať a propagovať ich; 

 pre členov SZS ponúkať akcie, za ktoré sa bude 
platiť, za nižší poplatok ako nečlenom; 

 vybudovať novú atraktívnu a aktuálnu internetovú 
stránku spoločnosti; 

 napĺňať obsah „Správ Slovenskej zoologickej 
spoločnosti“ tak, aby bol zaujímavý pre čitateľa 
a vydávať ich v elektronickej forme; 

 efektívne vyberať členské príspevky a dlhodobých 
neplatičov zo spoločnosti vylúčiť; 

 vypracovať databázu slovenských zoológov. 
 
Všetko potrebuje svoj čas a preto veríme, že členovia 
spoločnosti budú trpezliví pri napĺňaní týchto zámerov. 
Zároveň budeme vďační za akékoľvek vaše návrhy, 
podnety a postrehy. 
 

* * * 
 
Čo chystáme na tento rok... 
 
V tomto roku sa výbor SZS pokúsi ponúknuť prvé akcie, 
ktoré, ako členovia výboru veria, oslovia mnohých 
záujemcov. Tu je uvedený len ich stručný prehľad, 
o podrobnostiach budete včas informovaní: 
 
Jozef Sklenár „Poznávanie hlasov vtákov“ 
jedno- až dvojdňová terénna exkurzia, máj 2012, okolie 
Zvolena, akcia zdarma (v prípade dvojdňovej exkurzie 
pravdepodobne poplatok za ubytovanie) 
 
Peter Manko „Molekulárne metódy v ekológii 
živočíchov“ 
seminár/workshop, máj-jún 2012, Prešov, akcia zdarma 

SZS a ďalší organizátori „Zoológia 2012“ 
konferencia zoológov, september 2012, Technická 
univerzita vo Zvolene, akcia platená 
 
Marek Svitok „Úvod do bioštatistiky v R“ 
intenzívny víkendový kurz, október a november 2012, 
kurz bude putovný, prebehne vo všetkých troch 
regiónoch Slovenska, teda na PU v Prešove, UKF 
v Nitre, TU vo Zvolene, akcia platená 
 

* * * 
 
A čo by sme vám radi ponúkli v ďalších rokoch? 
 
Už teraz uvažujeme o akciách, ktoré by mohli byť SZS 
organizované v budúcnosti. Mohli by to byť najmä: 
 
 determinačné kurzy pre študentov a ľudí z praxe 

(múzeá, školy, ochrana prírody...); 
 terénne exkurzie zamerané na pozorovanie 

a poznávanie rôznych skupín živočíchov; 
 prednáškové cykly v regionálnych pobočkách 

a podľa záujmu aj v iných lokalitách Slovenska; 
 zoologické praktikum pre učiteľov biológie na 

stredných školách; 
 bioštatistické kurzy o experimentálnom dizajne, 

chybách pri plánovaní pokusov a získavaní údajov, 
korektnom spracovaní údajov, jedno- 
a mnohorozmerných štatistických metódach, 
aplikáciách v R; 

 kurzy ako pripraviť a písať záverečné a vedecké 
práce pre študentov všetkých troch stupňov 
vysokoškolského štúdia; 

 diskusie o kvalite a smerovaní zoologického 
výskumu a výučby zoológie na školách; 

 podpora vydávania zoologickej literatúry. 
 
Budeme radi, ak členovia spoločnosti prídu s návrhmi 
ďalších akcií, o ktoré by mali záujem a ktoré by mohla 
SZS organizovať. 
 

* * * 
 
Dúfame, že sme záujemcov o zoológiu a činnosť 
spoločnosti, ktorá by ich združila „pod jednou 
strechou“ zaujali a tešíme sa na stretnutia na 
akciách, ktoré pre vás Slovenská zoologická 
spoločnosť bude organizovať! 
 

Členovia výboru SZS 
* * * 
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