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Katedra krajinnej ekológie bola na Prírodovedeckej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave (PriF UK) založená v roku 1992, ako súčasť 
Environmentálnej sekcie, ktorá vznikla rovnako v roku 1992 združením štyroch 
pracovísk: Katedry geochémie, Katedry ekosozológie a fyziotaktiky, Katedry 
pedológie a Katedry krajinnej ekológie. Na založení Katedry krajinnej ekológie 
majú zásluhu najmä profesorka Mária Kozová (prvá vedúca katedry), ktorá 
pôsobí na pracovisku do súčasnosti a vtedajší dekan PriF UK, profesor Jozef 
Krcho, ktorý významnou mierou podporoval založenie Environmentálnej sekcie. 

Pedagogickým zameraním sa Katedra krajinnej ekológie (obr. 1) od 
začiatku podieľala na profilácii odboru a vypracovaní učebných plánov pre 
študijný odbor Environmentalistika (od r. 1992). Cieľom tohto študijného odboru, 
v rámci bakalárskeho štúdia, je vychovávať odborníkov schopných koordinovať 
a riadiť environmentálne projekty, pracovať v interdisciplinárnych tímoch 
v environmentálnom výskume s využitím svojej profilácie, mať odborné, 
organizačné a komunikačné predpoklady pre prácu v štátnej správe v oblasti 
životného prostredia, pôsobiť na vedeckých pracoviskách a univerzitách, v
environmentálne zameraných firmách a environmentálnych mimovládnych 
organizáciách.

V školskom roku 1994/1995 začalo na Katedre krajinnej ekológie štúdium v 
rámci špecializácie Environmentálne plánovanie a manažment, ako súčasť 
odboru Environmentalistika. V r. 2003 boli vypracované návrhy korpusu pre 
študijný odbor 4.3.3 Environmentálny manažment a v nadväznosti na tento 
odbor bol v r. 2003 a 2004 pripravený návrh akreditačného spisu pre študijný
program Environmentálne plánovanie a manažment pre magisterský a 
doktorandský stupeň štúdia. Študijný program pre magisterský stupeň štúdia je 
otvorený od školského roku 2005/2006 a jeho nosnými témami sú:

udržateľný rozvoj,
environmentálne plánovanie,

 posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
monitoring životného prostredia,
informačné systémy o životnom prostredí,
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manažment krajiny,
krajinné plánovanie,
systémy riadenia,
ekonómia životného prostredia,
účasť verejnosti na životnom prostredí.

Obr. 1: Pracovníci a doktorandi Katedry krajinnej ekológie PriF UK, 2012

Do roku 2012 úspešne ukončilo štúdium v tejto špecializácii, resp. v 
magisterskom študijnom programe už viac ako 300 študentov. Absolvent 
uvedenej špecializácie ovláda metodické postupy uplatňované v 
environmentálnom a krajinnom plánovaní, v hodnotení kvality životného 
prostredia, pozná postupy procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, 
metodické postupy určené pre prácu s verejnosťou a tiež formy 
environmentálneho vyjednávania. Počas štúdia sa poslucháči oboznamujú s 
poznatkami o monitorovaní zložiek životného prostredia, o environmentálnych 
systémoch manažmentu, nechýbajú ani základné manažérske zručnosti a v 
neposlednom rade vedomosti z problematiky udržateľného rozvoja. 
Najčastejšími tematickými okruhmi bakalárskych a magisterských prác sú:

metódy a postupy krajinnoekologického plánovania a ich aplikácia v
konkrétnych záujmových územiach, 

štúdium krajinných systémov s dôrazom na hodnotenie kvality životného 
prostredia, 

 krajinnoekologické plánovanie (krajinnoekologické plány, územné systémy 
ekologickej stability krajiny, projekty pozemkových úprav...),
výskum potenciálov krajiny s dôrazom na agrárnu krajinu,
hodnotenie vizuálnych a priestorových charakteristík krajiny,

 posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie,
environmentálne hodnotenie koncepcií,  plánov a programov,
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uplatnenie princípov, kritérií a indikátorov udržateľného rozvoja v 
environmentálnom plánovaní a tvorba miestnej Agendy 21,
informačné systémy v oblasti životného prostredia,
výskum biotopov s zameraním sa na vybrané indikačné skupiny organizmov.
Pracovníci katedry sa intenzívne a dlhodobo podieľajú aj na výchove 

budúcich učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov v odbore 
Environmentalistika. V rokoch 2003 a 2004 sa Katedra krajinnej ekológie 
podieľala na príprave návrhu akreditačného spisu pre študijný program 
Geoekológia a krajinné plánovanie pre magisterský stupeň štúdia, ktorý 
vychádzal z odborov Geografia a Environmentálny manažment. Tento študijný 
program  bol v ponuke PriF UK do školského roku 2009/2010. 

V rámci 3. stupňa vzdelávania (doktorandské štúdium) bola Katedra 
krajinnej ekológie v rokoch 1992 až 2005 školiacim pracoviskom vo vednom 
odbore 39-15-9 Environmentalistika. Od školského roku 2006/2007 je školiacim 
pracoviskom v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment, študijnom 
programe Environmentálne plánovanie a manažment.

V školskom roku 2006/2007 získala Katedra krajinnej ekológie právo 
vykonávať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v 
študijnom odbore Environmentálny manažment.

Vedecko-výskumná činnosť Katedry krajinnej ekológie je postavená na 
metodickom rozvoji uplatňovania krajinnej ekológie v environmentálnej praxi 
a zahŕňa: plánovanie a manažment v zmysle hodnotenia ekologickej 
optimalizácie využívania krajiny a kvality životného prostredia, štrukturálne a 
funkčné ekologické vzťahy v krajine, komplexné krajinnoekologické hodnotenie, 
udržateľný rozvoj, posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie, 
strategické environmentálne hodnotenie, budovanie informačných systémov a 
pozornosť je venovaná aj hodnoteniu prírodných hrozieb a rizík, ako aj výskumu 
biotopov na účely hodnotenia kvality životného prostredia.

Vedecká orientácia pracovníkov Katedry krajinnej ekológie sa v súčasnosti 
zameriava najmä na:

štúdium krajinných systémov s dôrazom na hodnotenie kvality životného 
prostredia, 

krajinnoekologické plánovanie (krajinnoekologické plány, územné systémy 
ekologickej stability krajiny, projekty pozemkových úprav...), 

výskum potenciálov krajiny s dôrazom na agrárnu krajinu,
hodnotenie vizuálnych a priestorových charakteristík krajiny,
posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie,
environmentálne hodnotenie koncepcií,  plánov a programov,
uplatňovanie princípov, kritérií a indikátorov udržateľného rozvoja v 
environmentálnom plánovaní a tvorba miestnej Agendy 21,
informačné systémy v oblasti životného prostredia,
geografické informačné systémy využiteľné v environmentálnom plánovaní, 
výskum biotopov so zameraním sa na vybrané indikačné skupiny 
organizmov, 

 rozvoj didaktiky Environmentalistiky. 
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Katedra od svojho vzniku úzko spolupracuje s mnohými slovenskými 
univerzitami a výskumnými pracoviskami, ako sú napr.: Slovenská akadémia 
vied (Ústav krajinnej ekológie, Geografický ústav, Prognostický ústav), 
Slovenská technická univerzita v Bratislave (Ústav manažmentu, Fakulta 
architektúry, Stavebná fakulta), Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Fakulta 
prírodných vied), Slovenská poľnohospodárska univerzita (Fakulta záhradníctva 
a krajinného inžinierstva), Technická univerzita vo Zvolene (Fakulta ekológie a 
environmentalistiky). 

Počas existencie katedry sa v rámci vedeckej a pedagogickej orientácie 
rozvinula spolupráca nielen na domácej úrovni, ale aj na medzinárodnej. 
Zahraničné pracoviská, s ktorými pracovníci katedry spolupracovali a aj v 
súčasnosti udržujú úzke pracovné kontakty či už v rámci vedeckých alebo 
edukačných projektov, pri výmene pedagógov, vedeckých pracovníkov a 
študentov, pri zabezpečovaní pedagogickej činnosti a pod., sú najmä z krajín: 
Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Ukrajina, Rusko, 
Bielorusko, Belgicko, Fínsko, Holandsko, Taliansko.

Počas doterajšej existencie katedry riešili jej pracovníci desiatky domácich a 
medzinárodných vedeckých, vedecko-technických a edukačných projektov:

v rámci edukačného tematického zamerania bola katedra nositeľom resp. 
kľúčovým partnerom 13 medzinárodných a domácich projektov, ktorých 
hlavnými výstupmi boli učebné texty, odborné a vedecké publikácie, ale 
realizovali sa aj mnohé formy doplnkového vzdelávania za účasti domácich 
a zahraničných  poslucháčov (napr. v ostatných 5 rokoch to boli v rámci 
projektu Višegrádskeho fondu a projektu TEMPUS-1-2010-1-SK 
“Environmental Governance for Environmental Curricula”: Letná škola „A 
metropolis with a green heart“, Bratislava, Viedeň, 2009; Jesenná škola 
”Multiply Methods in Governance of the Commons: The Central European 
School”, Bratislava, 2012)
pracovníci katedry boli hlavnými riešiteľmi, resp. kľúčovými partnerrmi v 
rámci 9 medzinárodných vedeckých a vedecko-technických projektov, v
ostatných 5 rokoch to bol napr. APVV – bilaterálny projekt SK-RU “Integrácia 
metód krajinnej ekológie do výskumu udržateľného manažmentu horských 
regiónov” (2008-2009) 

na národnej úrovni sa pracovníci katedry od začiatku jej založenia až do 
súčasnosti podieľali (ako hlavní riešitelia, resp. ako kľúčoví partneri) na 16 
vedecko-technických projektoch, v ostatných 5 rokoch to bol napr. projekt 
Centra excelentnosti č. ITMS 26240120002 “Výskum časovo-priestorovej 
dynamiky a prospektívny manažment sídelnej infraštruktúry znalostnej 
spoločnosti”, kde bola Univerzita Komenského prostredníctvom Katedry 
Krajinnej ekológie PriF UK projektovým partnerom Ústavu manažmentu STU 
v Bratislave (2009-2011) 

v rámci agentúr VEGA a KEGA MŠ SR sa členovia katedry podieľali na 
riešení 15 projektov, a to v postavení hlavných riešiteľov alebo ako hlavní 
partneri. 

K vedeckým výsledkom Katedry krajinnej ekológie významne prispievajú aj 
jej doktorandi, ktorí sú aktívnymi členmi pracoviska nielen vo vedeckej oblasti, 
ale aj v pedagogickej činnosti a zapájajú sa, resp. organizujú tiež aktivity, ktoré 
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reprezentujú a propagujú katedru a vzdelávanie v environmentálnej oblasti. K 
úspešným aktivitám tohto typu patrí organizovanie 18. ročníka EuroEnviro 2012 
(pozn. EuroEnviro je Európske študentské sympózium o životnom prostredí, 
jeho cieľom je vzájomná výmena názorov, skúseností a informácií medzi 
študentmi európskeho kontinentu v rámci rôznych environmentálnych tém) s
podtitulom „Conservation Is Not Isolation“, ktoré sa konalo na Slovensku. Akcia 
bola venovaná problematike ochrany prírody a krajiny v slovenskom a 
európskom kontexte. Koordináciu, organizáciu a realizáciu podujatia realizovalo 
občianske združenie Terravoice, založené doktorandmi Katedry krajinnej 
ekológie PriF UK. Občianske združenie v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou 
UK a Technickou univerzitou vo Zvolene vytvorilo podmienky pre účasť 40 
študentov zo 17 európskych krajín, ktorí absolvovali prednášky, workshopy, 
odborné diskusie a aktivity zamerané na praktickú ochranu prírody a krajiny, a 
to v Bratislave a vo Vysokých Tatrách (obr. 2).  

Obr. 2: Účastníci EuroEnviro 2012 vo Vysokých Tatrách

Aktivita EuroEnviro 2012 bola doktorandmi Katedry krajinnej ekológie 
prezentovaná ako úspešný univerzitný projekt aj na 5. svetovom študentskom 
environmentálnom summite 2012 “Let´s change” konanom 5. – 8. septembra v 
Lausanne vo Švajčiarsku. Podujatia sa zúčastnilo 69 študentov z 39 krajín a 37 
univerzít. Projekt EuroEnviro 2012 bol prezentovaný v rámci výstupov k téme 
summitu “zmeny k udržateľnému rozvoju na spoločenskej, medzinárodnej a 
individuálnej úrovni“ a bol ohodnotený ako veľmi úspešný a ako inšpiratívny pre 
mnohé študentské univerzitné združenia.

Poslucháči doktorandského štúdia sa zapájajú do slovenských aj 
medzinárodných grantových schém (VEGA, KEGA, granty Univerzity 
Komenského, TEMPUS, Project EcoFINDERS, Projekt THEMES, Projekt 
IDARI...) zberom a spracovaním dát, terénnymi prácami, spracovávaním 
výsledkov, organizáciou workshopov a konferencií. Zúčastňujú sa domácich a
zahraničných konferencií a aktívne využívajú možnosti zahraničných študijných 
pobytov, či už ide o individuálne pobyty:
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 Institute of Social Ecology, Viedeň, Rakúsko, 

Alpen Adria University Klagenfurt, Rakúsko, 

 European Academy EURAC, Bolzano, Taliansko, 

University of Innsbruck, Rakúsko, 

 Waldgeschichtliche Museum Sankt Oswald, Nemecko, 

Národný park Bavorský les, Nemecko, 

 Politecnico di Milano, Taliansko, 

Humboldt University, Berlín, Nemecko,

alebo sú to pobyty absolvované v rámci nasledovných programov:

CEEPUS: BOKU Viedeň, Mendelova Univerzita v Brne, Varšavská 
univerzita, Varšava, 

 Erasmus: Wageningen University, Holandsko, 

 Erasmus Intensive: Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp, 
Švédsko.
V roku 2012 si pracovníci Katedry krajinnej ekológie pripomenuli 20. výročie 

založenia pracoviska. Tomuto jubileu bolo venované 17. kolokvium katedier 
zameraných tematicky na tvorbu a manažment krajiny, organizovanom 
Katedrou krajinnej ekológie PriF UK v Bratislave. Témou kolokvia bola 
medzinárodná spolupráca v krajinárskych a krajinno-architektonických 
odboroch. V rámci tohto podujatia si pracovníci spolu s kolegami z iných 
príbuzných pracovísk pripomenuli vznik a dôležité medzníky vývoja 
oslavujúceho pracoviska.


