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zástupca riaditeľa ústavu) 
1990 – 1992 Slovenská národná rada (člen Predsedníctva, predseda Výboru pre životné 
prostredie a ochranu prírody) 

 
Vzdelanie: 

1973 -1978 Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava (odbor geografia) 
 
Vedecko-výskumné zameranie: 

-     výskum krajinného potenciálu a účelových vlastností krajiny (1979 - 1984), 
-  krajinné syntézy na príklade modelových území – extravilán Bratislavy, okres Čadca, 

Tatranská Lomnica a jej zázemie, navrhovaný Národný park Podunajsko, Javorníky...  
(1979 - 1988), 

- sídelná a regionálna geografia – výskum kopaničiarskeho osídlenia SR (1980 – 
1989), 
- výskum prírodných a civilizačných hazardov a rizík (1984 – 1994), 
- geografické aspekty koncepcie trvalo udržateľného rozvoja (1992 – ), 
- metodika posudzovania vplyvov na životné prostredie (1991 – ), 
- tvorba a posudzovanie environmentálnych stratégií a politík (1987 – ), 
- výskum chránených území (1980 – ), 
- výskum kultúrnej krajiny na modelových územiach – Javorníky, Podpoľanie, Biele 

Karpaty, Podmalokarpatský región (1982 – ), 
- environmentálna geografia (1978 – ).  
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- členstvo vo vedeckých spolo čnostiach: 
Slovenská geografická spoločnosť pri SAV (člen) 

  Slovenská asociácia pre krajinnú ekológiu (člen)  
  Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR (predseda) 
  Společnost pro trvale udržitelný život v ČR (čestný člen) 
  Slovenská asociácia Rímskeho klubu (člen)  
  Česká asociace Římského klubu (čestný člen). 
 
 
- členstvo v redak čných radách: 

Acta Universitatis Palacianae Olomouciensis, Geographica (2009 -) 



Geografický časopis (2006 -) 
Životné prostredie (1994 - ) 
Geographia Slovaca (2006 - )    
Krásy Slovenska (2004 - ) 
Vesmír (1990 – 1992) 
Prognóza (1995 – 1998)         
Ochranca prírody (1981 – 1990) 
Ekopanoráma (1990 – 1993) 
Carpathy (2004 - ) 

 


