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6. decembra 2008 oslávila svoje životné 
jubileum – 60. narodeniny – prof. RNDr. 
Mária Kozová, CSc., významná slovenská 
pracovníčka v oblasti krajinnej ekológie 
a environmentálneho plánovania a mana-
žmentu. 

Jej životné kroky sa začali v Čiernom 
Brode, v učiteľskej rodine. Táto 
skutočnosť pozitívne poznamenala jej 
celoživotnú dráhu. Po ukončení Strednej 
priemyselnej školy stavebnej v Bratislave, 
absolvovala v r. 1972 štúdium na 
Prírodovedeckej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave (PriF UK) v 
odbore Geografia. V štúdiu pokračovala 
na postgraduálnom štúdiu v odbore 
Aplikovaná matematika na Prírodove-
deckej fakulte Masarykovej univerzity 
v Brne. Titul RNDr. získala  v r. 1975 v 
odbore Fyzická geografia a titul 
kandidátky vied v r. 1981 v odbore 
Geografia. V tomto období, v r. 1972- 
1990 pracovala na Ústave biológie krajiny 
SAV v Bratislave (od r. 1980 bol tento 
ústav SAV začlenený do Ústavu 
experimentálnej biológie a ekológie 
SAV). V r. 1990 sa stáva pracovníčkou 
Ústavu krajinnej ekológie SAV 
v Bratislave, odkiaľ v r. 1992 odišla, aby 
ako uznávaná odborníčka v krajinnej 
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ekológii, založila Katedru krajinnej ekológie na novovznikajúcej 
Environmentálnej sekcii PriF UK v Bratislave. Aj na novom pracovisku 
pokračovala v osobnom odbornom raste. V r. 1997 úspešne absolvovala 
habilitačné konanie a získala hodnosť docentky vo vednom odbore Humánna 
a regionálna geografia. Vyvrcholením jej vedeckých a pedagogických aktivít sa 
stáva získanie hodnosti profesorky vo vednom odbore Environmentalistika v r. 
2006. 

Prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. sa veľmi aktívne venuje pedagogickej 
činnosti na PriF UK v Bratislave. Je iniciátorkou a tvorkyňou študijných plánov 
v rámci zamerania Environmentálne  plánovanie a manažment, ktoré prešlo od 
svojho vzniku v r. 1992 rôznymi premenami. V súčasnosti je pani profesorka 
Kozová garantkou rovnomenného magisterského a doktorandského študijného 
programu na PriF UK v Bratislave, ako aj spolugarantkou prierezového 
magisterského študijného programu Geoekológia a krajinné plánovanie. Jej 
úspechy na pedagogickom poli sa dajú prečítať aj z nasledovných čísiel: je 
školiteľkou 10 doktorandov, z ktorých štyria úspešne ukončili štúdium a získali 
titul PhD. Bola konzultantkou 7 uchádzačov, ktorí získali titul RNDr. a od 
nástupu na PriF UK je vedúcou 30 diplomových prác a 14 študentských prác 
prezentovaných na ŠVK na PriF UK.  Prof. Kozová sa vo svojej doterajšej 
pedagogickej činnosti preukázala ako vysoko erudovaná pedagogička, ktorá do 
výučby zavádza nové aktivačné metódy, ktorá vie dobre motivovať a získať 
študentov pre tvorivú vedeckú prácu. Dobré kontakty s domácimi a 
zahraničnými pracoviskami, ktoré prof. Kozová má, sú významným prínosom 
pre neustále skvalitňovanie jej výučby.  

Na vedecko-výskumnej báze je založená hlavná časť jej aktivít už od 
začiatkov pracovnej dráhy na SAV a mimoriadne aktívne v nej pokračuje aj na 
PriF UK v Bratislave. Od nástupu na toto pracovisko viedla 5 grantových 
projektov VEGA a KEGA, bola vedúcou resp. spoluriešiteľkou 22 
medzinárodných a národných vedeckých, vedecko-technických a edukačných 
projektov.  Je autorkou resp. spoluautorkou 6 vedeckých monografií, 1 
vysokoškolskej učebnice, 6 skrípt a učebných textov, 14 vedeckých prác 
v domácich karentovaných časopisoch, 28 prác v domácich nekarentovaných  
časopisoch a ďalších 49 vedeckých prác uverejnených v zborníkoch 
z medzinárodných a domácich konferencií ako aj 5 odborných monografií 
a mnohých ďalších odborných publikácií.  Nedá sa opomenúť, že v r. 2008 jej 
bola udelená Zlatá medaila PriF UK v Bratislave, ako prejav uznania a vďaky 
za jej pedagogický a vedecký prínos v environmentálne orientovaných vedných 
disciplínach. 

Popri svojej dlhoročnej vedeckej a pedagogickej práci zameranej 
predovšetkým na krajinnoekologický výskum, udržateľný rozvoj, manažment 
krajiny, strategické environmentálne hodnotenie a inštitucionálnu analýzu,  sa 
oduševnene venuje aj osvetovej práci a v nemalej miere sa angažuje aj v oblasti 
mimovládnych organizácií. V ostatných rokoch sa významne zviditeľnila aj na 
medzinárodnej úrovni. Mimoriadne intenzívne a s veľkým osobným nasadením 
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sa venuje práci v Medzinárodnej asociácii pre krajinnú ekológiu (IALE), kde 
v súčasnosti pôsobí ako viceprezidentka. Pred štyrmi  rokmi  iniciovala 
založenie slovenskej pobočky (Slovenská asociácia pre krajinnú ekológiu – 
IALE-SK) tohto združenia a je úspešne už druhé volebné obdobie na čele tejto 
asociácie, ktorá sa aktívne podieľa na príprave a organizovaní mnohých 
domácich aj zahraničných podujatí.  

Pani profesorka, dovoľte, aby sme Vám zaželali k Vášmu životnému 
jubileu všetko najlepšie a do ďalších rokov Vám prajeme pevné zdravie, veľa 
elánu vo vedeckej práci a pedagogických aktivitách a spokojnosť nielen v 
pracovnom, ale aj v osobnom živote. 

 
 
v mene kolegov 
Katarína Pavličková 

 

 


