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Stručný životopis zamestnanca  

RNDr. Ferdinand Šporka, DrSc. 
 

Osobné údaje 

vedúci vedecký pracovník (I) 

Súčasný zamestnávateľ: Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, 842 06 Bratislava 

Prehľad o vzdelaní a dominantnej vedeckej kvalifikácii v odbore 

1975 PríFUK Bratislava, Biológia, špecializácia systematická zoológia a entomológia 

roky získania vedeckých a pedagogických hodností a kde: 

1979 RNDr.  PríFUK Bratislava,  

1988 CSc. Prírodovědecka fakulta Univerzity Karlovej, Praha, hydrobiológia  

1994 IIa získanie kvalifikačného stupňa 

2014 DrSc. SAV Bratislava 

2014 I  získanie kvalifikačného stupňa 

Zamestnávatelia 

1975 - 1990  Ústav rybárstva a hydrobiológie, Bratislava 

1991 -   Ústav zoológie SAV 

1991-2008  vedúci oddelenia hydrobiológie 

2014-  vedúci sekcie ekológie živočíchov 

Pedagogická činnosť 

- člen spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia vo vednom odbore 15-06-9 

Zoológia pri PríF UK v Bratislave 2007-2010 

- člen spoločnej odborovej komisie doktorandského štúda vo vednom odbore 4.3.4 všeobecná 

ekológia a ekológia jedinca a populácií 2012- 

- školiteľ pre doktorandské práce Masarykovej Univerzity v Brne v obore Hydrobiológia 

- školiteľ pre doktorandské práce na katedre zoológie (2007 -) a katedre ekológie PríF UK v 

Bratislave (2012-) 

školiteľ pre doktorandské práce Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2013- 

- počet ašpirantov a doktorandov 4 z toho doteraz ukončených 4 

Emília Elexová 1996-2002 

Jana Schenková 1999-2004 

Zuzana Zaťovičová 1999-2006 

Zuzana Pastuchová 2003-2008 

- prednášateľ v rámci kurzu prednášok z vybraných predmetov pre dizertačnú skúšku: 

"špeciálna ekológia živočíchov - vodné bezstavovce" 2000-2009 

- prednášateľ na katedre ekológie PríFUK, v predmetoch Hydrobiológia – prednáška 

"Globálne a regionálne zmeny a ich monitorovanie vo vodných ekosystémoch a 

Paleolimnológia" 2000-2011 

a špeciálna ekológia s prednáškou: „Ekológia vodných organizmov “Porifera, Turbellaria, 

Polychaeta, Oligochaeta” 2005-2006 

- prednášateľ na Prírodovedeckej Fakulte Univerzite Karlovej v Prahe v rokoch 2005-2006 

s prednáškou: pontokaspické živočíchy Dunaja  

 

Vedecko-výskumná činnosť 

Zodpovedný riešiteľ projektu VEGA-2/1079/94 – Hydrocenózy slovenského úseku Dunaja 

v podmienkach presmerovania hlavného toku – Doba riešenia 01/95-12/98 

Zodpovedný riešiteľ za Slovensko projektu 3 rámcového programu EÚ-EV5V-CT92-0205 –

AL:PE2 – Acidification of mountain lakes: Paleolimnology and Ecology – Doba 

riešenia 01/94-12/96 
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Zodpovedný riešiteľ za Slovensko projektu 4 rámcového programu EÚ –ENV4-CT95-0007 – 

MOLAR – Measuring and modelling the dynamics response of repote mountain lake 

ecosystems to environmental change – Doba riešenia 02/97-12/99 

Zodpovedný riešiteľ za Slovensko projektu 5 rámcového programu– EÚ EVK1-1999-00032 

EMERGE – European mountain lake ecosystems: regionalisation, diagnostic & socio-

economic evaluation – Doba riešenia 02/00-01/03 

Zodpovedný riešiteľ za Slovensko projektu 5 rámcového programu EÚ EVK1-CT-2001-

00089 STAR – Standardisation of river classification. Framework method for 

calibrating different biological survey results – Doba riešenia 01/03-05/05 

Od roku 2001 v súvislosti s implementáciou Rámcovej smernice o vodách 2000/60/ES časť: 

„Monitoring a hodnotenie povrchových vôd – makrozoobentosu“. Vypracovaných 6 štúdií 

pre Ministerstvo životného prostredia 

Od roku 1994 vypracovaných 6 štúdií zameraných na posúdenie vplyvu VD Gabčíkovo na 

okolité ramenné sústavy pre vládneho splnomocnenca Ministerstva pôdohospodárstva pre 

výstavbu vodných diel na Dunaji . 

Zodpovedný riešiteľ projektu VEGA-2/0059/09 - Formovanie vodnej a príbrežnej bioty v 

horských ekosystémoch v podmienkach klimatických zmien a ich katastrofických 

prejavov – Doba riešenia 01/2008 – 12/2011 

Zodpovedný riešiteľ za Ústav zoológie SAV, ako jedného zo štyroch partnerov za Slovenskú 

stranu, projektu „MoRe - Revitalizácia rieky Moravy: Plán opatrení pripravený v 

súlade so smernicami EÚ o ochrane vôd a prírody“ v rámci programu cezhraničnej 

spolupráce Slovensko - Rakúsko – 2007-2013, financovaný Európskou Úniou v rámci 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach 

Slovenská limnologická spoločnosť, v rokoch 1991-1998 člen výboru 

The International Association for Danube Research (IAD) 

 

Vedecko organizačná aktivita 

Spoluorganizovanie konferencie SLS a ČSLS v Starej Turej v roku 1994,  

Organizovanie „The 1st EMERGE Meeting” – 15.-18. februára 2000 v Bratislave. 

Člen vedeckého výboru: sympózia „River Bottom“ v rokoch 1993, 1996, 2000, 2005 a 2010. 

Garant pre ministerstvo životného prostredia, pre Implementácia rámcovej smernice o vodách 

2000/60/ES časť: „monitoring a hodnotenie povrchových vôd“ bentická makrofauna  od 

roku 2000-2006. 

Člen pracovnej skupiny PS 2.3 k úlohe Implementácia RSV - Klasifikácia povrchových vôd a 

referenčné podmienky zriadenej Ministerstvom životného prostredia Pracovné stretnutie 

pracovnej skupiny do roku 2007-2009. 

 

Znalosť jazykov 

Anglicky, rusky 

 


