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Martin Korňan
Adresa do práce:

Súkromná adresa:

Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri
Technická univerzita vo Zvolene
T.G. Masaryka 20
960 53 ZVOLEN

Ústredie 14
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ

Tel.: +45/ 520 6817
Fax: +45/ 533 2654
E-pošta: martin.kornan@tuzvo.sk

Tel.: +41/ 558 2383
Mobil: +910 369 932
E-pošta: martin.kornan@gmail.sk

Kvalifikácia:
• vzdelanie v oblasti biológie-zoológie (Mgr.) a ekológie (PhD.)
• autor viacerých environmentálnych a ekologických projektov
• autor 67 vedeckých a odborných publikácií (12 v karentovaných časopisoch) a 45 prezentácií na
medzinárodných konferenciách, kongresoch a seminároch
• stáže na viacerých renomovaných medzinárodných inštitúciách
• skúsenosti s riadiacou a tímovou prácou
• člen redakčnej rady ornitologického časopisu Tichodroma a v minulosti asistent editor ekologického časopisu Oecologia Montana

Profesionálna prax:
Vedecký pracovník (2/2010 – súčasnosť)
Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri (do 30. 06. 2016 Katedra ochrany lesa a poľovníctva), Lesnícka
fakulta, Technická univerzita vo Zvolene, T.G. Masaryka 20, 960 53 Zvolen.
*
*
*
*
*
*
*
*

Príprava vedeckých publikácií, projektov a prednášok
Recenzie článkov pre vedecké časopisy
Člen rady SVOČ Lesníckej fakulty TUZVO
Člen redakčnej rady ornitologického časopisu Tichodroma (2010-súčasnosť)
Vedenie bakalárskych a inžinierskych záverečných prác
Výučba predmetu Ochrana živočíchov
Spoluorganizátor ornitologických konferencií vo Zvolene
Monitorovací výskum vtáčích zoskupení

Ekologický expert (11/2000 – súčasnosť)
Ekoexpertízy – Centrum pre ekologické štúdie, Ústredie 14, 013 62 Veľké Rovné.
*
*
*
*
*
*
*

Expertízy a podklady pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
Expertízy v oblasti aplikovanej ekológie, zoológie a environmentalistiky
Výskumné projekty v oblasti ekológie
Dlhodobý ekologický výskum a monitoring
Člen poradného zboru Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR)
Autor alebo spoluautor vedeckých a odborných článkov
Autor alebo spoluautor vedeckých prezentácií na konferenciách a seminároch

Múzejný zoológ (10/2007 – 09/2008)
Prírodovedné múzeum v Považskej Bystrici, Odborov 244/8, 017 01 Považská Bystrica.
* Budovanie štandardizovaného databázového systému pre múzejné zbierky a knižnicu
* Zoologické a ekologické prieskumy a výskumy
* Príprava vedeckých publikácií a prednášok
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* Príprava projektu na modernizáciu expozícií zvierat a ekosystémov
Agroekológ (1/2007 – 09/2007)
Agroregión, a.s., Hollého 203/ 50, 015 01 Rajec.
*
*
*
*
*

Krajinno-ekologický manažment
Manažment lúčnych spoločenstiev biotopov Natura 2000
Manažment ekologických sietí – Územný systém ekologickej stability (ÚSES)
Odpadové hospodárstvo
Expertízy a jednania v oblasti agro-environmentalistiky so štátnou správou v oblasti životného prostredia

Civilná vojenská služba (1/2001 – 2/2002)
SOS/ BirdLife Slovensko, Mlynské nivy 41, 034 01 Bratislava.
*
*
*
*

Administratívne a kancelárske práce, údržba výpočtovej techniky, pomocné práce
Príprava populárnych environmentálnych projektov zameraných na ochranu prírody
Terénne prieskumy a spracovanie údajov pre projekt EÚ NATURA 2000
Príprava vedeckých publikácií a prezentácií na odborných konferenciách

Odborný asistent (10/1999 – 11/2000)
Žilinská univerzita (potom Katolícka univerzita), Katedra biológie, Hrabovská cesta 1/ 1652, 034 01 Ružomberok.
*
*
*
*

Redaktor medzinárodného vedeckého časopisu Oecologia Montana
Organizátor vedeckej konferencie Druhé vysokohorské biologické fórum
Výučba environmentálnych a ekologických predmetov
Príprava vedeckých publikácií a prezentácií na odborných konferenciách

Odborný pracovník - zoológ (1/1997 – 10/1999)
Správa národných parkov Slovenskej republiky, Správa národného parku Malá Fatra, Nám. sv. Floriána 1002, 013 03
Varín.
* Vypracoval koncepciu manažmentu a monitoringu prírody v NP Malá Fatra
* Pripravoval odborné stanoviská a podklady pre štátnu správu v oblasti NP
* Koordinoval komplexný multidisciplinárny výskum v NPR Rozsutec v rokoch 1997-98, tím 41 vedcov zo Slovenskej
akadémie vied, univerzít a múzeí
* Organizoval environmentálne a vedecké semináre Výskum a ochrana Krivánskej Fatry a Management národných
parkov
* Editoval, graficky navrhol a počítačovo spracoval zborník zo seminára ”Výskum a ochrana Krivánskej Fatry”
* Pripravoval populárne vedecké a vedecké články do odborných časopisov
* Absolvoval odborné stáže na viacerých medzinárodných inštitúciách: Royal Society for Protection of Birds (RSPB),
British Trust for Ornithology (BTO), World Conservation Monitoring Center
* Odborne konzultoval práce v rámci biologických olympiád a SOČ: 1. miesto v biologickej olympiáde a SOČ
v celoslovenskej súťaži, účasť na medzinárodných prehliadkach v Mexico City a Hannoveri
* Zabezpečoval správu počítačového systému na platforme Windows NT

Vzdelanie:
1996–2005

Doktor filozofie v odbore ekológia, PhD.
Katedra ekológie
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Mlynská dolina, B-1
814 01 Bratislava

1996–2002

Doktor prírodných vied v odbore ekológia, RNDr.
Katedra ekológie
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Mlynská dolina, B-1
814 01 Bratislava

1995–1996

Magister v odbore biológia–zoológia, Mgr.
Katedra zoológie
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Mlynská dolina, B-1
814 01 Bratislava

2

1993–1994

Študijná stáž

1994

1990–1993

Absolvent jazykového programu ”English as a second Language”
Delgado Community College
615 City Park Avenue
New Orleans, LA 70119-4399
USA
School of Forestry, Wildlife & Fisheries
Louisiana State University
Baton Rouge
Louisiana 70 803
U.S.A.
Bakalár v odbore špeciálna biológia a ekológia, Bc.
Katedra zoológie
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Mlynská dolina, B-1
814 01 Bratislava

Doplnkové informácie:
Jazykové znalosti:
Anglický jazyk: plynule, diplom ”English as a second Language”, TOEFL (internetový test
‒ iBT): 101 bodov (14 máj 2010, Nitra, Slovensko), 8 rokov štúdia
Ruský jazyk: bežná písaná a hovorová forma, maturitná skúška, 8 rokov štúdia

Počítačové znalosti:
Operačné systémy: MS DOS, MS Windows
Programy: MS Office, Statistica, R, NCSS, Syntax, Multiv, EcoSim, Turnover,
Pairs, EstimateS

Členstvo v odborných organizáciách:
Slovenská zoologická spoločnosť
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
European Ornithologistsʼ Union
British Ornithologistsʼ Union
German Ornithologistsʼ Society

Referencie budú zaslané na požiadanie
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