
Profesijný životopis 
 

 

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Zita Izakovičová, RNDr., PhD. 

Dátum a miesto narodenia 1959, Trnava 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický 
rast 

VŠ: Mgr.    Univerzita Komenského Bratislava, 
Prírodovedecká fakulta, 1984 

Akademický titul: RNDr.  UK  Bratislava, 
Prírodovedecká fakulta, 1985 

Vedecká hodnosť: PhD. Vedný odbor: 15-21-9 
Ekológia, Lesnícka Fakulta TU Zvolen,  2004 
 

Ďalšie vzdelávanie Odborný kurz: Vzdelávanie cez projekt: 
Zmysluplne sa učiť a vyučovať. (Katedra  
UNESCO,  Spolkové ministerstvo pre 
vzdelávanie a kultúrne záležitosti a kontakty vo 
Viedni) 

Priebeh zamestnaní Ústav experimentálnej biológie a ekológie CBEV 
SAV: 1985 - 1990 

Ústav krajinnej ekológie SAV: 1991 – 2015 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 
Kabinet evolučnej a aplikovanej krajinnej ekológie 
SAV, Banská Štiavnica – postgraduálny kurz – 
1991 - 1992 

Prírodovedecká fakulta UK – externý učiteľ  1991 
– 2007, vedenie prednášok, cvičení, vedenie a 
oponovanie diplomových prác:  

UKF Nitra – externý učiteľ 2000 – 2007, vedenie 
prednášok, cvičení, vedenie a oponovanie 
diplomových prác:  

STU Bratislava: Katedra vodného hospodárstva 
krajiny – vybrané prednášky, oponovanie 
diplomových prác: 1995-2015 

TU Zvolen - Fakulta ekológie a 
environmentalistiky - oponovanie diplomových 
prác, člen VR 2005-2014 
 

Odborné alebo umelecké zameranie Trvalo udržateľný rozvoj, regionálny rozvoj, 
ochrana biodiverzity, ekosystémové služby, 
krajinnoekologické plánovanie, hodnotenie 
vplyvov na životné prostredie, revitalizácia 
územia, environmentálna výchova,  
environmentálna komunikácia 
 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské 
hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa 
vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.) 

1. monografia 

2. učebnica  

3. skriptá  

Monografie: 19 
Učebnice: - 
Skriptá:  10 



Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Zita Izakovičová, RNDr., PhD. 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu 458 

1. Počet doktorandov: školených 

2. ukončených  

3. (neplatí pre habilitačné konanie) 

Zuzana Miklošovičová: Hodnotenie zmien  
poľnohospodárskej krajiny v tranzitívnej 
ekonomike – úspešne obhájená v odbore 4.3.1 
ochrana a využívanie krajiny 

Gabriela Spustová: Hodnotenie 
environmentálneho vedomia obyvateľstva 
poľnohospodárskej krajiny - úspešne obhájená 
v odbore 4.3.1 ochrana a využívanie krajiny 

Barbora Šatalová: Integrovaný manažment 
povodia rieky Poprad - úspešne obhájená 
v odbore 4.3.1 ochrana a využívanie krajiny 

Alica Šedivá: Hodnotenie cieľovej kvality krajiny 
v odbore 4.3.1 ochrana a využívanie krajiny  - 
úspešne obhájená v odbore 4.3.1 ochrana a 
využívanie krajiny 

Viktória Miklósová: Hodnotenie ekosystémových 
služieb vodných ekosystémov v odbore 4.3.1 
ochrana a využívanie krajiny 

Veronika Selecká: Hodnotenie ekosystémových 
služieb v meste Hriňová v odbore 4.3.1 ochrana a 
využívanie krajiny 

Magdaléna Dubcová: Hodnotenie 
ekosystémových služieb poľnohospodárskej 
krajiny v odbore 4.3.1 ochrana a využívanie 
krajiny 
 

Kontaktná adresa Zita Izakovičová, Ústav krajinnej ekológie SAV, 
Štefánikova 3, P.O.BOX 254, 814 99 Bratislava 
Zita.Izakovicova@savba.sk 

 
 
                                                                                                                                                                

 Podpis uchádzača 
 


