
P2: Profesijný životopis 

  

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, 

akademický titul, vedecko-pedagogický titul 

alebo umelecko-pedagogický titul a vedecká 

hodnosť 

Ing. Peter Lešo, PhD. 

Dátum a miesto narodenia 1975, Vranov nad Topľou 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast 

1993 – 1998 Technická univerzita vo 

Zvolene, Lesnícka fakulta, vysokoškolské 

štúdium, odbor: lesníctvo, získaná 

kvalifikácia: inžinier 

 

1998 – 2004 Technická univerzita vo 

Zvolene, Lesnícka fakulta , doktorandské 

štúdium, odbor: ekológia, získaná 

kvalifikácia: Philosophiae doctor (PhD.) 

Ďalšie vzdelávanie školenie na výkon funkcie rybárskeho 

hospodára 

školenie na obsluhu zariadenia na lov rýb 

elektrickým prúdom 

absolvovanie odborného tréningu 

„Komunikácia a tvorivé riešenie problémov 

v environmentálnej výchove“ 

absolvovanie krátkodobého výmenného 

pobytu ERASMUS+ na Institute of 

Systematics and Evolution of Animals 

Polish Academy of Sciences, s prednáškou  

Birds and small mammals as indicators of 

forest management impact on biodiversity 

(2. – 6. december 2019; v súč. po schválení 

oboma stranami) 

Jazykové znalosti Aktívna znalosť anglického jazyka (B2) 

Priebeh zamestnaní 2001 – 2007: vedecko-výskumný pracovník 

na Katedre ochrany lesa a poľovníctva, LF 

TU vo Zvolene 

 

2007 – súčasnosť: odborný asistent na 

Katedre ochrany lesa a poľovníctva, LF TU 

vo Zvolene (od r. 2016 Katedra aplikovanej 

zoológie a manažmentu zveri) 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

lesnícka zoológia (1998–2014) – C, P, K 

poľovnícka zoológia (1998–2014) – C, P, K 

aplikovaná zoológia (2015–súč.) – C, P, K 

ekologické základy poľovníctva (2000–

2004) – P, HC 

 



ekológia živočíchov (2019) - K 

rybárstvo (2008–súč.) – P, C, HC, K  

biotechnológie (2019) - P 

Odborné alebo umelecké zameranie ornitológia, teriológia, ichtyológia 

ekológia lesných vtákov 

ekológia lesných drobných zemných 

cicavcov 

vplyv lesného hospodárstva na biodiverzitu 

vertebrát 

chov rýb 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu 

(autorské hárky) a kategórie evidencie podľa 

vyhlášky č. 456/2012 Z. z. (vedecké 

monografie, skriptá) 

Vedecké monografie (AAB):  

Danko Š., Lešo P., Pjenčák P., Lipták J., 

Fulín M., Pačenovský S., Mošanský A., 

Mošanský L., Olejár R., Potočný R., Krištín 

A., Šimák L., Buday M., Fecko M., Urban 

L., Imrich P., Balla M., Žigraj J. 2010: 

Vtáctvo Slanských vrchov a ich predhorí. 

Bratislava: Slovenská ornitologická 

spoločnosť/BirdLife Slovensko, 252 p. 

ISBN 978-80-89412-17-4. (podiel 6 % = ca 

1 AH) 

 

Skriptá a učebné texty (BCI):  

Stráňai I., Sládek J., Lešo P. 2008: 

Rybárstvo. Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 

162 p. (podiel 25 % = 3,52 AH) 

 

Lešo P., Stráňai I., Sládek J., Kropil R. 

2018: Rybárstvo. Vydavateľstvo TU vo 

Zvolene, 181 p. (podiel 45 % = 7,6 AH) – 

min 50 % prepracované vydanie 

 

Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu Citácie v zahraničných publikáciách, 

registrované v citačných indexoch Web of 

Science a databáze SCOPUS: 28 

 

Citácie v domácich publikáciách, 

registrované v citačných indexoch Web of 

Science a databáze SCOPUS: 8 

 

Citácie v zahraničných publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch: 18 

 

Citácie v domácich publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch: 51 

Členstvá v organizáciách a ocenenia člen Koordinačnej rady MŽP SR pre 

monitoring a podávanie správ podľa 

http://is.tuzvo.sk/lide/clovek.pl?id=616;lang=sk
http://is.tuzvo.sk/lide/clovek.pl?id=14053;lang=sk
http://is.tuzvo.sk/lide/clovek.pl?id=14053;lang=sk


článku 17 smernice o biotopoch (od r. 

2012) 

člen Koordinačnej rady MŽP SR pre 

monitoring a podávanie správ podľa 

článku 12 smernice o vtákoch (od r. 2019) 

člen akademického senátu LF TU vo 

Zvolene (od r. 2011) 

člen Slovenskej zoologickej spoločnosti  

člen redakčnej rady ornitologického 

časopisu Tichodroma (od r. 2011) 

tajomník katedry pre pedagogiku (od r. 

2007) 

rybársky hospodár na rybárskych revíroch 

TU vo Zvolene (od r. 2004) 

osvedčenie o odbornej spôsobilosti na lov 

rýb elektrickým agregátom 

Kontaktná adresa Ing. Peter Lešo, PhD. 

Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu 

zveri LF, TU vo Zvolene 

T.G. Masaryka 20, 96001 Zvolen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


