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Prof. Ing. Slavomír Stašiov, PhD – päťdesiatročný
Každé stretnutie s priateľom je poznačené najmä tým, že sa naň určitým spôsobom tešíme. Nezá-
leží kedy a kde, ale predovšetkým ako ho chceme osloviť, pozdraviť a možno i niečím milým pre-
kvapiť. Obzvlášť je takéto stretnutie vzácnejšie, keď mu chceme zablahoželať a popriať všetko 
najlepšie pri príležitosti jeho životného jubilea. Preto treba pripomenúť, že v našom stále pracov-
ne činorodom klubu päťdesiatnikov v plnej sile sa tento rok nejako nechtiac ocitol kolega a pria-
teľ Slavko Stašiov, takže je načim túto udalosť patrične okomentovať. Učiňme tomu teda zadosť 
a oslávme 50-tiny nášho jubilanta, zoológa, pedagóga ale i obetavého priateľa a vzácneho človeka 
prof. Ing. Slavomíra Stašiova, PhD., ktorého nikdy neopúšťala dobrá nálada, humor a ochota vždy 
sa podeliť o svoje odborné skúsenosti so svojimi žiakmi a kolegami v minulosti ale i teraz, keď 
dosiahol toho významné životné jubileum. Pripomeňme si najvýznamnejšie míľniky na životnej 
púti nášho oslávenca.
Slavomír Stašiov sa narodil 18. mája 1969 
v Stropkove. Základné vzdelanie získal na ZDŠ 
v Kolbovciach v rokoch 1975 až 1983 a gym-
naziálne vzdelanie absolvoval na Gymnáziu 
v Stropkove v rokoch 1983 až 1987. Jeho záu-
jem o prírodu ho priviedol na LF VŠLD vo Zvo-
lene, kde štúdium ukončil v roku 1991. Témou 
jeho diplomovej práce bol „Zdravotný stav po-
rastov v CHKO Poľana“, ktorú vypracoval pod 
vedením doc. Ing. Dagmar Slávikovej CSc. Ve-
decko-akademickú hodnosť philosophiae doc-
tor (PhD.) vo vednom odbore Ekológia obhájil 
v roku 2001 ako externý doktorand na LF TU 
vo Zvolene, pričom dizertačnú prácu na tému 
„Vybrané skupiny epigeickej makrofauny (Opi-
lionida, Diplopoda a Chilopoda) ako indikáto-
ry stavu vrchnej pôdnej vrstvy v podhorskej 
bučine“ vypracoval pod vedením prof. RNDr. 
Petra Bitušíka, CSc. Od tohto momentu sa život 
nášho jubilanta spája s Alma mater vo Zvolene 
a popri svojich vedeckých aktivitách sa venuje 
najmä pedagogickému procesu. Svedčí o tom aj 
jeho vymenovanie za docenta v odbore Ekoló-
gia v roku 2005 na FEE TU vo Zvolene so sídlom
v Banskej Štiavnici, kde obhájil habilitačnú prácu s názvom „Kosce (Opiliones) Slovenska, roz-
šírenie a ekológia“. Témou jeho habilitačnej prednášky bolo „Využitie epigeickej makrofauny 
v biomonitoringu“. Logicky na to nasledovalo vymenovanie doc. Slavomíra Stašiova za profesora 
prezidentom SR v roku 2012 v študijnom programe Ekológia a ochrana biodiverzity spadajúcom 
pod študijný odbor Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií. V súvislosti s uvedeným 
profesným rastom treba dodať, že už od roku 1992 náš jubilant nezaháľal a na demografickom 
raste obyvateľstva Slovenska sa pričinil troma deťmi t.j. dvoma synmi a dcérou.
Stojí za to, konkrétnejšie si pripomenúť veľmi bohatú a rôznorodú pedagogickú činnosť prof. 
Slavomíra Stašiova, ktorá je spojená s jeho pôsobením na FEE TU vo Zvolene. Náš jubilant vedie 
cvičenia z učebného predmetu Ekológia populácií, ktorý od roku 2001 aj prednáša. Okrem toho 
vedie cvičenia z ďalších ôsmych predmetov a od roku 2006 prednáša aj predmet Ekológia pôd-
nych organizmov. Od roku 2008 prof. Stašiov vyučuje v rámci doktorandského štúdia predmet 
Živočíchy ako bioindikátory a ich monitoring a od roku 2005 bol postupne poverený gestorova-
ním učebných predmetov Ekológia populácií, Ekológia pôdnych organizmov a behaviorálna eko-
lógia, Etológia, Ekológia terestrického biocyklu, Špeciálna ekológia, Živočíchy ako bioindikátory 
a ich monitoring, Demekológia a Synekológia.
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Počas pôsobenia na FEE bol vedúci 15 seminárnych prác, 7 bakalárskych prác, 23 diplomových 
prác a konzultantom 8 diplomových prác. Náš jubilant školil 8 doktorandov, ktorí úspešne kon-
čili doktorandské štúdium. Je autorom 2 a spoluautorom ďalších 2 vysokoškolských učebníc 
a tiež autorom 3 a spoluautorom ďalších 2 vysokoškolských učebných textov. Od roku 2005 je 
garantom bakalárskej formy štúdia, spolu garantom inžinierskej a doktorandskej formy štúdia 
a členom Odborovej komisie pre študijný program „Ekológia a ochrana biodiverzity“ študijného 
odboru „Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií“ na FEE TU vo Zvolene. Od roku 2013 
je členom Odborovej komisie pre študijný program „Environmentálne plánovanie a manažment“ 
študijného odboru „Environmentálny manažment“ na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. 
Doposiaľ bol predsedom 15 domácich komisií pre obhajoby dizertačných prác a predsedom 19 
domácich skúšobných komisii pre dizertačné skúšky. Bol tiež členom 24 domácich a 2 zahranič-
ných komisií pre obhajobu dizertačných prác a členom 32 domácich a 2 zahraničných skúšobných 
komisií dizertačných skúšok. Napísal 36 posudkov na rôzne habilitačné, dizertačné, diplomové 
a bakalárske práce.

Okrem uvedenej veľmi plodnej pedagogickej činnosti nezabúda prof. Stašiov ani na vedecko-vý-
skumnú činnosť, ktorá je zameraná na oblasť pedobiológie, predovšetkým na štúdium štruk-
túry, dynamiky a funkcií taxocenóz koscov (Opiliones), stonôžok (Chilopoda) a mnohonôžok 
(Diplopoda) v pôdnych geobiocenózach v regióne Západných Karpát. Zaujíma sa tiež o možnosti 
využitia týchto organizmov pre praktické ciele monitoringu kvality prostredia. Väčšinu vedec-
ko-výskumných aktivít jubilant realizuje v rámci množstva domácich a zahraničných granto-
vých projektov, napr. bol spoluriešiteľom na 6 projektoch agentúr VEGA a KEGA, jedného inštitu-
cionálneho projektu, na 4 projektoch českých agentúr a 2 medzinárodných projektoch agentúry 
ESF. Vypracoval 6 expertíz pre ŠOP a NLC, ako aj posudky na celkovo 20 návrhov grantových pro-
jektov. Okrem toho vypracoval posudky na 20 domácich a 9 zahraničných pôvodných vedeckých 
prác a na 3 domáce vysokoškolské učebnice a 1 domáce a 1 zahraničné vysokoškolské učebné 
texty. Náš jubilant doposiaľ publikoval 200 prác, z čoho bolo 70 domácich PVP a 18 zahraničných 
prác. Je autorom jednej a spoluautorom ďalších 3 monografií. Výsledky svojej vedeckej činnosti 
prezentoval na 43 domácich a 16 zahraničných konferenciách. Môžeme tiež pripomenúť, že ju-
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bilant doposiaľ registruje 361 citačných ohlasov na publikované práce. Významnou mierou sa 
prof. Stašiov podieľa aj na organizovaní vedeckých konferencií a kongresov, napr. Zoológia 2012 
a 2018. 
Vysoká vedecká odbornosť a pedagogická činorodosť prof. Stašiova sa odrazila aj v jeho člen-
stvách vo Vedeckých radách ÚEL SAV, FEE a TU vo Zvolene, ako aj v Akademickom senáte FEE 
a TU vo Zvolene. Okrem toho bol členom komisie na vymenúvacie konanie za profesora, predse-
dom komisie pre habilitačné konanie a členom piatich komisií pre habilitačné konanie. 
Čo sa týka angažovania sa vo vedeckých spoločnostiach, náš jubilant je členom British Myriapod 
and Isopod Group, Centre International Myriapodologie, Centre International Documentation de 
Arachnologique, SES pri SAV, SARAS o.z., SZS pri SAV a v rokoch 2010 až 2014 bol členom Sloven-
ského výboru programu UNESCO Človek a biosféra. V roku 2007 bola prof. Stašiovovi rektorom 
Technickej univerzity vo Zvolene udelená Jubilejná medaila Technickej univerzity vo Zvolene za 
prínos k rozvoju TU vo Zvolene a v roku 2019 mu bola rektorom TU vo Zvolene odovzdaná Plake-
ta J.A. Komenského pri príležitosti Dňa učiteľov ako výraz ocenenia jeho pedagogickej práce na 
TU vo Zvolene.
Na záver mi milý Slavo dovoľ zaželať Ti nielen v mojom mene ale v mene všetkých Tvojich naj-
drahších, kolegov, priateľov a známych všetko najlepšie, predovšetkým pevné zdravie, pohodu 
a šťastie v kruhu rodiny a priateľov, a ešte veľa krásnych chvíľ v spoločnosti tajomných a neodo-
lateľne fascinujúcich koscov, mnohonôžok a stonôžok.

Ad multos annos!
Ivan Mihál

Nakoniec však neodolám špeciálnemu blahoželaniu v reči predkov:

Дорогый юбіланте, 
Благожеламе Вам ку так барз дужoму віку,
желаме іщі довгу путь без нечестных баръєр, людьской злобы і стресу.
Бы плоды Вашого уму были жывов водов нашому поколїню,
котре гордо встане і укаже лице цілому світу. 
Бы народ Русинів як здоровый бук роснув ку звіздам, за граніцї модрого неба,
І плодами свого бытя засыпав каждого, кому в жылах тече кров русиньского оброджіня.
То вшытко Вам з цілого сердця желать 
вшыткa Словaцка Aрaхнoлoгічнa Громaдa!


