prof. RNDr. Jozef Šteffek, CSc., narodený 1.1.1952 v Banskej Štiavnici
Kontakt: steffekjozef@yahoo.com
Priebeh štúdia:
 Základná škola Banská Štiavnica (1959-1968)
 Stredná všeobecnovzdelávacia škola Banská Štiavnica (1968 - 1970)
 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, odbor systematická zoológia a ekológia ţivočíchov
(1970-1975)
 rigorózne pokračovanie (RNDr.), Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, odbor zoológia
(1976)
 interná ašpirantúra, odbor ekológia ţivočíchov (CSc.), UEBE SAV Bratislava (1979)
 Open Universtity (1994) –odbor environmentalistika
 Kurz USAID pre trénerov v rámci projektu "Manaţment pre volených predstaviteľov
samosprávy" USA (1995-1996)
 Kurz MUNDI (Švajčiarsko) pre multiplikátorov (1997-1998)
 Habilitácia (doc.), FEE TU vo Zvolen (2003)
 Inaugurácia (univ. prof.), Technická univerzita vo Zvolene (2008)
Zamestnanie:
 Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV Bratislava - interná ašpirantúra (19761979) - RNDr. (1976), CSc. (1979)
 Ústav ekológie krajiny SAV Banská Štiavnica – vedecký pracovník (l980-1983)
 Štátna ochrana prírody - Správa CHKO Štiavnické vrchy B. Štiavnica – vedecký
pracovník (1983-1987)
 Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV Banská Štiavnica – samostatný vedecký
pracovník (1987-1990)
 Kabinet evolučnej a aplikovanej krajinnej ekológie SAV Banská Štiavnica – samostatný
vedecký pracovník (1990-1993)
 Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen – samostatný vedecký pracovník (1994 - dosiaľ)
 Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Katedra environmentálnej výchovy a Katedra
krajinnej ekológie (1998 - 2001)
 Technická univerzita Zvolen, Katedra aplikovanej ekológie FEE, docent (2003 – 2008),
profesor (2008 – dosiaľ)
Expedičná činnosť:
Výskumy v 103 krajinách po celej Európe, Ázii, Severnej, Strednej a Juţnej Ameriky, Afriky
a Oceánie.
Členstvá v orgánoch, spoločnostiach
 Člen Rady Katedry UNESCO (od r.1993)
 Člen poradného zboru ministra ŢP pre ochranu fauny (od r. 2000)
 Člen Vedeckej rady FEE TU Zvolen (od r. 2005-2009)
 Člen Vedeckej rady TU vo Zvolene (od r. 2008)
 Člen pracovnej skupiny pre tvorbu návrhov pre rozšírenie príloh európskej
environmentálnej legislatívy (Smernice o biotopoch a vtákoch) (od r. 2000)
 Člen poradného zboru CITES pri ŠOP SR (od r. 2007)
 Člen SNK UNESCO pre program MaB (od r. 1994)
 Člen Slovenskej botanickej spoločnosti (od r. 1986)











Člen Slovenskej zoologickej spoločnosti (od r. 1973)
Člen Slovenskej ekologickej spoločnosti pri SAV (od r. 2003)
Člen Kniţničnej rady TU vo Zvolene (od r. 2008)
Predseda/člen komisie pre obhajobu dizertačných prác v študijnom odbore 4.3.4
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií (od r. 2008)
Predseda (člen) skúšobnej komisie pre štátne skúšky študentov študijného programu
„Ekológia a vyuţívanie krajiny“ (od r. 2008)
Člen (od r. 2005), predseda (od r. 2009) odborovej komisie v študijnom odbore 4.3.4
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií pre študijný program „Ekológia
a ochrana prírody“
Gestor predmetov doktorandského štúdia Ochrana prírody a krajiny a Starostlivosť
o chránené územia vo vednom odbore 15-21-9 Ekológia (od r. 2006)
Garant a študijný poradca študijného programu bakalárskeho stupňa Ekológia
a vyuţívanie krajiny na FEE TU Zvolen (2005-2008)
Garant študijného programu inţinierskeho stupňa Ekológia a vyuţívanie krajiny, FEE
TU Zvolen (od r. 2008)

