
 Curriculum vitae 
 

Osobné údaje: 

Meno a priezvisko: Oto MAJZLAN 

Dátum narodenia a miesto: 15.08.1950, Martin 

Národnosť a štátna príslušnosť: Slovenská 

Bydlisko: Kvetná 14, 821 08 Bratislava 

 

Priebeh vzdelania: 

 1956-1965 Základná deväťročná škola v Nitre 

 1965-1968 Stredná všeobecno-vzdelávacia škola v Nitre 

 1968-1973 Prírodovedecká fakulta UK, študijný odbor biológia-chémia, špecializácia 

entomológia 

 1973 obhajoba diplomovej práce (školiteľ prof. RNDr. L. KORBEL) a absolutórium 

s vyznamenaním 

 1975 obhajoba rigoróznej práce (RNDr.) 

 1976 Letná škola bioenergetiky vo Varšave a Krakove  

 1975-1979 vedecká interná ašpirantúra na Katedre všeobecnej a živočíšnej fyziológie 

PrF UK v Bratislave 

 1979 obhajoba vedeckej hodnosti CSc. (školiteľ prof. RNDr. L. KORBEL) 

 1982-1983 študijný pobyt na Univerzite v Ulme u prof. W. FUNKEHO 

 1987-vymenovaný za Docenta entomológie pred Vedeckou radou PrF UK 

 1999-habilitácia na TU Zvolen za Docenta ekológie, špecializácia ochrana prírody 

 2000 vymenovanie za Profesora ekológie na TU Zvolen 

 

Záujmovo spoločenské aktivity: 

 1971-1972 predseda Zoologického krúžku pri katedrách zoológie na PrF UK 

 1971-1973 aktívna účasť na fakultných kolách ŠVOČ 

 1971 člen Entomologickej spoločnosti pri SAV 

 1981-1989 vedecký tajomník Slov. entomologickej spol. pri SAV 

 1985 člen redakčnej rady Entomological problems 

 1988 člen redakčnej rady Rosalia pri CHKO v Nitre 

 1997 člen redakčnej rady Folia faunistica Slovaca 

 1996 člen redakčnej rady Biodiversitas Slovaca 

 1986-2000 zakladajúci člen Koleopterologických kolokvií 

 1995 člen komisie pre obhajobu doktorských prác v odbore 41-03-9: 

Poľnohospodárska a lesnícka fytopatológia a ochrana rastlín 

 1991-1993 vedúci grantu VEGA: Zoocenózy charakteristických biotopov okolia 

rieky Moravy a Dunaja 

 1996-1999 vedúci grantu GAT: Ekosozologické a bioindikačné vyhodnotenie fauny 

chránených území Slovenska 

 1998-2000 zástupca v 4 grantových projektoch 

 2001 vedúci grantových úloh Biodiverzita fauny Slovenska 

 člen expertnej skupiny pre Geneticky modifikovaných org. pri MŽP SR 

 člen expertnej skupiny Cites pri MŽP SR 

 podpredseda Stálej konferencie o biologickej bezpečnosti pri MŽP SR 

 predseda Slov. entomologickej spoločnosti pri SAV (od r. 2010) 



 

Priebeh praxe: 

 1973 interný ašpirant na Katedre všeobecnej a živočíšnej fyziológie PrF UK 

v Bratislave 

 1975-1987 odborný asistent na Katedre všeobecnej a živočíšnej fyziológie PrF UK 

v Bratislave 

 1987-1991 docent entomológie na Katedre zoológie PrF UK v Bratislave 

 1992-1999 docent na Katedre biológie a patobiológie Pedagogickej fakulty UK 

v Bratislave 

 2000 čiastočný úväzok a od 1.10. 2000 plný úväzok na Ústave experimentálnej 

fytopatológie a entomológie SAV v Ivanke pri Dunaji 

 od 1.7.2001 vedúci oddelenie entomológie na Ústave experimentálnej fytopatológie 

a entomológie SAV v Ivanke pri Dunaji 

 2000 profesor ekológie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave 

 2003-2011 dekan Pedagogickej fakulty UK 

 Profesor na Katedre krajinnej ekológie PriF UK (2012-2015) 

 

Publikácie: 

 330 pôvodných odborných prác z ekológie hmyzu 

 učebnica Ekológia (1997) 

 učebnica Zoológia bezchordátov a chordátov (1998) 

 príručka pre Terénne práce zo zoológie (1991) 

 interné učebné texte z Ekológie biosféry (1983) 

 interné učebné texty z Fyziológie hmyzu (1980) 

 viac ako 120 správ z rôznych typov výskumných úloh 

 150 citácií, z toho 15 v SCI 

 učebnica enviromentalistiky Kríza biosféry a rozumu (2001) 

 príručka pre metodiku Diplomových prác (2001) 

 Humánna ekológia (2008) 

 učebnica Environmentálna výchova v sociálnej práci (2011) 

 monografia Coleoptera Tatier 

 2015. Základy geomikrobiológie (K. Konhauser, preklad). UK, Bratislava: 319 Majzlan, J., 

Majzlan, O. 

 

Stáže, pobyty a expedície v zahraničí: 

 1975 Letná škola bioenergetiky v Poľsku 

 1982-1983 študijný pobyt na Univerzite v Ulme (Nemecko) 

 1984-1999 každoročné krátkodobé stáže na Univerzite v Ulme u Prof. FUNKEHO 

 1987,1988 expedície v Mongolsku 

 1988-1989 stážový pobyt na Akadémii v Pekingu 

 1996, 1997 vedecká expedícia v Maroku 

 1998 vedecká expedícia v Grécku 

 1999 expedícia do Ekvadoru 

 2006 pobyt v Austrálii 

 2016 Arménsko-doktorandský výskum 

 

 



Školiteľ: 

 do roku 2016 vyškolených 69 diplomantov 

 5 doktorandov, z toho jeden z Jemenu, Arménsko 

 od r. 2000 dvaja doktoranti (PrF UK, ÚEFE SAV) 

 od 2000 vedenie 24 rigorozantov na Katedre biológie a patobiológie PdF UK 

 

Iné: 

 od roku 1996 pravidelne zaraďovaný do kategórie špičkový pracovník na PdF UK 

 od r. 1993 2x členom Akademického senátu PdF UK v Bratislave 

 od 1992 člen Wiener Coleopterologischevereins 

 člen Vedeckej rady UK (2011) 

 

 

 

 


