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 Doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. pracuje na Katedre fyzickej 
geografie a geoekológie, má 39 rokov a je ženatý. Magisterské štúdium 
s pedagogickým zameraním biológia-geografia ukončil v roku 1999, v roku 
2000 získal titul RNDr. a roku 2002 titul PhD. v odbore Fyzická geografia 
a geoekológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave. Od roku 2013 je docentom geografie a garantom bakalárskeho 
študijného programu Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie.  
 
Má bohaté skúsenosti s pedagogickou činnosťou, počas svojej práce na 
univerzite sa podieľal celkovo na výučbe 21 predmetov a od roku 2008 bol 

3 krát ocenený rektorom UK za vedenie najúspešnejších diplomových prác v odbore. Zároveň je 
vedecky aktívny, bol úspešným vedúcim projektu VEGA 1/3052/06 zameraného na výskum vplyvu 
stanovištných podmienok na mieru poškodenia lesov víchricami, zástupcom vedúceho projektov 
VEGA 1/1293/04,1/0362/09 a 1/1155/12, členom riešiteľského kolektívu ďalších projektov VEGA, 
APVV a Centra excelentnosti ITMS 26240120002. Absolvoval študijné pobyty v Spojenom 
kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, Spolkovej republike Nemecko a Ruskej federácii. 
 
Od roku 2011 je jedným zo zástupcov našej fakulty v Akademickom senáte Univerzity 
Komenského a aktívne pracuje v 3 jeho komisiách: pedagogickej, právnej a volebnej a mandátovej 
komisii. Počas pôsobenia v AS UK sa venoval tiež podpore trendu spravodlivého rozdeľovania 
finančných prostriedkov medzi jednotlivé fakulty UK, zlepšeniu informovanosti členov 
akademickej obce a podpore rekonštručných prác na budovách fakúlt a Univerzity. Okrem 
spomínaných tém by sa chcel v prípade Vašej podpory ďalej zaoberať skvalitnením elektronického 
informačného systému,zlepšením finančného zabezpečenia výskumu a zároveň udržiavaním kvality 
vysokoškolského vzdelávania, prípadné ďalšie námety je možné zaslať na elektronickú adresu  
faltan@fns.uniba.sk.    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Navrhujeme doc. RNDr. Vladimíra Falťana, PhD., za kandidáta Prírodovedeckej fakulty do 
Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie od 1. 11. 2015 do  
31. 10. 2019 
 
 
 
Meno, priezvisko, tituly   Pracovisko     e-mail  Podpis 
 
 
doc. RNDr. Ján Buček, CSc  Katedra humánnej geografie a demografie 
      bucek@fns.uniba.sk 
 
RNDr. Tibor Blažík, PhD.  Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
      blazik@fns.uniba.sk 
 
doc. RNDr. Miloslav Khun, CSc.  Katedra geochémie 

khun@fns.uniba.sk 
 

Prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc. Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
      lauko@fns.uniba.sk 
 
doc. RNDr. Eva Mičietová,CSc. Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme  
 micietova@fns.uniba.sk  
 
Prof. RNDr. Jozef, Minár, CSc.. Katedra fyzickej geografie a geoekológie   
      minar@fns.uniba.sk 
 
Mgr. Ján Miškovic   Katedra botaniky 
      miskovic@fns.uniba.sk 
 
doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD. Katedra krajinej ekológie 
      epaudits@fns.uniba.sk 
 
RNDr. Norbert Polčák, PhD.  Katedra fyzickej geografie a geoekológie 
      polcak@fns.uniba.sk 
 
doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc. Katedra humánnej geografie a demografie 
      bucek@fns.uniba.sk  
 

 
 

 
Súhlasím s kandidatúrou do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave 2015 – 
2019 

 
   

Vladimír Falťan 
V Bratislave, 21. 9. 2015 


