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OSOBNÉ ÚDAJE Pavol Kenderessy 
 

   Štefánikova 3, 814 99 Bratislava, Slovenská republika 

 (+421) 2 20920 322   
 pavol.kenderessy@savba.sk 

Pohlavie muž | Dátum  narodenia 14/02/1977 | Štátna príslušnosť Slovenská republika 
 

 ODBORNÁ PRAX   

 

Od 09/ 2001  - do súčasnosti  

 
Doktorand a vedecký pracovník  

Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, 814 99 Bratislava; www.uke.sav.sk 

Práca na výskumných projektoch – hlavne projekty slovenskej grantovej agentúry VEGA, 
medzinárodné projekty rámcových programov Európskej Komisi, projektov EEA, EC: výskum, 
terénna práca, vedenie projektov, účasť na seminároch, konferenciách, publikačné aktivity, 
organizácia vedeckých podujatí. Participácia na viacerých významných medzinárodných 
a domácich výskumných projektoch: 

 Národné projekty – APVV, VEGA (20) 

 Medzinárodné – 6 RP, 7 RP, H2020, Štrukturálne Fondy (14) 

Vedecko-výskumná činnosť so zameraním na problematiku aplikácie nástrojov GIS a DPZ pre 
potreby krajinnoekologického výskumu, spracovanie, interpretácia a modelovanie 
geopriestorových údajov, UAV systémy a ich využitie pri monitoringu zeme. 

 

 

Od 02/2003 do 06/2004  

 
Štipendium Marie Currie Pre-Doctoral Fellowship  

Dep. of Range Science and Wildlife-Freshwater Fisheries, School of Forestry and Natural  
Environment, Aristotle University of Thessaloniki, Grécko 

Doktorandský štipendijný pobyt. Spolupráca na riešení projektu GEORANGE týkajúca sa 
problematiky dezertifikácie arídnych oblastí v Stredomorí, modelovanie dopadu zmien krajiny na 
erózne ohrozenie.  

Odvetvie hospodárstva  Veda a výskum  

 

Od 09/2003 do 06/2004  

 
Štipendium Pre-Doctoral fellowship, Dánska Rektorská Konferencia 

Dep. of Geography and International Development Studies, University of Roskilde, Dánsko 

Doktorský výskumný pobyt zameraný na problematiku modelovania a experimentálneho 
overovania eróznych procesov na poľnohospodárskej pôde 

Odvetvie hospodárstva  Veda a výskum  

 

Od 08/2014 do 03/2015 

 
Postdoktorské štipendium, akcia Rakúsko-Slovensko 

Department for  Botany & Biodiversity, Faculty of Life Sciences / Univ.Vienna, Rakúsko 

Postdoktorský výskumný pobyt, týkajúci sa problematiky indikátorov priestorovej štruktúry krajiny 
ako nástroja pre monitoring stavu a vývoja tradičnej poľnohospodárskej krajiny (high nature value 
farmland). 

Odvetvie hospodárstva  Veda a výskum 

 

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA   

 

2001-2009  

 

Philosophiae doctor (PhD.) ISCED 6 

Ústav krajinnej ekológie SAV a Technická univerzita Zvolen 

Vedný odbor ekológia, špecializácia krajinná ekológia. Dizertačná práca na tému „Typizácia krajiny 
z hľadiska náchylnosti na vodnú eróziu a jej využitie v krajinnoekologickom plánovaní“ 

Zamestnanie/oblasť 
činnosti, o ktoré sa 

zaujímate 
Krajinná ekológia, aplikovaná geoinformatika, diaľkový prieskum zeme, pedológia 
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OSOBNÉ ZRUČNOSTI   

 

Komunikačné zručností  ▪ Dobré komunikačné schopnosti získané účasťou v mnohých projektoch, vrátane medzinárodných 

▪  Skúsenosti s tímovou prácou, ktorá je vyžadovaná multidisciplinárnym charakterom krajinno-
ekologického výskumu 

▪ Skúsenosti s prezentáciou výsledkov a výstupov výskumnej činnosti 
 

Pracovné zručnosti  Zber a mapovanie  údajov o pôdach, práca s terénnymi meracími zariadeniami, terénne mapovanie 
 
 

Ďalšie zručnosti Pilotná licencia (Povolenie na lietanie lietadla spôsobilého lietať bez pilota-UAV) 
 

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE   

 

 

 

 

 

 

Materinský jazyk Slovenský 

  

Ďalšie jazyky POROZUMENIE  HOVORENIE  PÍSANIE  

Počúvanie  Čítanie  Ústna interakcia  
Samostatný ústny 

prejav   

Anglický jazyk C1 C1 C1 C1 C1 

Ruský jazyk A1 A2 A1 A1 A1 

 Úrovne: A1/A2: Používateľ základov jazyka  -  B1/B2: Samostatný používateľ  -  C1/C2 Skúsený používateľ 
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky 

Organizačné a riadiace zručnosti  ▪ Skúsenosti v písaní návrhov projektov 

▪ Bohaté skúsenosti s riadením projektov (zodpovedný vedúci viacerých pracovných balíkov v rámci 
medzinárodných výskumných projektov).  

▪ Skúsenosti s organizáciou medzinárodných seminárov, konferencií a sympózií.   

Digitálna zručnosť SEBAHODNOTENIE 

Spracovanie 
informácií 

Komunikácia 
Vytváranie 

obsahu 
Bezpečnosť 

Riešenie 
problémov 

 Skúsený používateľ Skúsený používateľ Skúsený používateľ 
Samostatný 
používateľ 

Samostatný 
používate 

 Úrovne: Používateľ základov jazyka  -  Samostatný používateľ  -  Skúsený používateľ 
Digitálne zručnosti - Tabuľka sebahodnotenia 

 ▪ Dobrá zručnosť v používaní štandardných počítačových programov, vrátane  programov  Microsoft 
Office – Word, Excel, Access a Power Point.   

▪ Expertná úroveň práce s programom pre geografické informačné systémy (ArcGIS, ENVI), 
štatistickými programami (R,) a s programami pre geopriestorové analýzy 

Vodičský preukaz Skupina B 

Členstvo vo vedeckých 
organizáciách 

International Association for Landscape Ecology (IALE - EUROPE), European Society for Soil 
Conservation (ESSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/sk/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/sk/resources/digital-competences
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Publikčná činnosť (2001-2018) 
 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (12) - spoluautor 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (2)  
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných (3) 
ADCB Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch neimpaktovaných (1) 
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných (1) 
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných (8) 
ADMA Vedecké práce v zahraničných impaktovaných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science Core Collection alebo 
SCOPUS (4) 
ADMB Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science Core Collection alebo 
SCOPUS (1) 
ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science Core Collection alebo 
SCOPUS (4) 
 
Počet citácií (2001-2018) - 308 
h-index Web of Science: 4  
h-index Google Scholars: 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..................................................................................... 
Mgr. Pavol Kenderessy, PhD. 

 


