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Hudobník Marián Varga raz povedal o svojom kolegovi 
Jarovi Filipovi, že je človekom hromadného výskytu. Mal 
tým na mysli jeho umeleckú hyperaktivitu, pretože nebo-
lo na Slovensku miesta s tvorivým duchom, kde by Jaro 
Filip chýbal. To isté možno povedať o Jožkovi Šteffekovi. 
Bol malakozoológ, ale aj vášnivý zberateľ vecí s menšou 
aj vysokou spoločenskou hodnotou, schopný organizátor, 
neúnavný cestovateľ, angažovaný skaut, ochranár či spiso-
vateľ historických faktov o jeho milovanej Banskej Štiav-
nici. Je veľmi ťažké Jozefa charakterizovať, navyše desiat-
ky jeho aktivít sa navzájom podmieňovali a prelínali, preto 
je takmer nemožné ich zoradiť chronologicky. Pokúsme sa 
opísať aspoň časť jeho košatého života. 
Narodil sa 1. 1. 1952 v Banskej Štiavnici, tu absolvoval 
základnú aj strednú všeobecnovzdelávaciu školu. Po skon-
čení SVŠ nastúpil na Prírodovedeckú fakultu UK Brati-
slava, odbor systematická zoológia a ekológia živočíchov 
(1970–1975). Po absolvovaní rigoróznej skúšky v r. 1976 
v odbore zoológia získal titul doktora prírodných vied, 
témou rigoróznej práce bol malakozoologický výskum Slo-
venského raja. V zápätí pokračoval internou ašpirantúrou 
v odbore ekológia živočíchov na Ústave experimentálnej 
biológie a ekológie SAV Bratislava (1976–1979), ktorú v r. 
1979 úspešne ukončil a získal vedeckú hodnosť kandidáta 
biologických vied. Témou dizertačnej práce bola malako-
fauna Malých Karpát z hľadiska vývoja krajiny. V roku 
1980 nastúpil ako mladý vedecký pracovník na Ústav 
ekológie krajiny SAV v Banskej Štiavnici, kde pôsobil 
štyri roky. Ani potom však svoje rodné mesto neopustil, 
v rokoch 1983–1987 pôsobil ako vedecký pracovník na 
Správe CHKO Štiavnické vrchy v Banskej Štiavnici. Ešte 
v roku 1987 zmenil svoje pôsobisko, keď bol prijatý na 

Obr. 1. Jozef Šteffek.
Fig. 1. Jozef Šteffek.
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Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV v Banskej 
Štiavnici ako samostatný vedecký pracovník. V rokoch 
1990–1993 bol zamestnancom Kabinetu evolučnej a apli-
kovanej krajinnej ekológie SAV takisto v Banskej Štiavni-
ci. Od roku 1994 až do smrti pôsobil ako vedecko-výskum-
ný pracovník na čiastkový úväzok v Ústave ekológie lesa 
SAV vo Zvolene. V období 1998–2001 bol kmeňovým 
pracovníkom Katedry environmentálnej výchovy a Kated-
ry krajinnej ekológie Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici. Od roku 2003 bola jeho kariéra neodmysliteľne 
spätá s Katedrou aplikovanej ekológie Fakulty ekológie a 
environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, kde 
po habilitácii (2003) pôsobil ako docent a po inaugurácii 
v roku 2008 ako univerzitný profesor.
Svoju vedecko-výskumnú činnosť orientoval na krajinnú 
ekológiu, ochranu prírody a predovšetkým na zoológiu a 
v rámci nej špeciálne na malakozoológiu a kvartérnu mala-
kozoológiu. Modelové skupiny bioty využíval pre hod-
notenie ekologickej stability územia. Stanovoval kritériá 
ochrany biodiverzity v rôznych krajinách Európy a Ázie. 
Srdcovou záležitosťou však boli mäkkýše, ich ekológia a 
rozšírenie, veľkú pozornosť venoval inváznym druhom 
mäkkýšov a výskumu indikačných druhov pre účely sta-
novenia stupňa pôvodnosti krajiny. Indikačné schopnosti 
mäkkýšov, resp. ich tanatocenóz, vyskytujúcich sa v kvar-
térnych sedimentoch využíval pri štúdiu vývoja prírody.
Veľkým prínosom pre slovenskú malakozoológiu boli jeho 
faunistické výskumy. Okrem Vojena Ložeka snáď neexis-
toval malakozoológ, ktorý by tak podrobne zmapoval slo-
venskú malakofaunu. O Jozefovom mapovacom úsilí sved-
čia stovky ekofaunistických prác, vysoké percento jeho 
údajov bolo využité aj v monografii Mikuláša J. Lisického 

Obr. 2. Jozef Šteffek s oddielom skautov 1. 5. 1969
Fig. 2. Jozef Šteffek with a scout division in May 1, 1969.

Mollusca Slovenska. Jozefova neobyčajne bohatá publi-
kačná činnosť zahŕňa viac ako 530 vedeckých a odborných 
prác uverejnených v domácich i zahraničných periodikách. 
Výsledky svojich vedeckovýskumných a pedagogických 
aktivít propagoval vo viacerých televíznych a rozhlasových 
vystúpeniach a na výstavách. Veľmi aktívne sa angažoval 
aj v projektovej činnosti, bol vedúcim riešiteľom (koordi-
nátorom) vyše 30 projektov, zástupcom vedúceho vo viac 
ako 20 projektoch a spoluriešiteľom vo vyše 70 projek-
toch, z ktorých viac ako 20 bolo krajinnoekologických, 
realizovaných v rôznych oblastiach Slovenska (Ekologic-
ká optimalizácia Východoslovenskej nížiny, Ekologické 
hodnotenie Veľkej Bratislavy, Ekologická únosnosť Žiar-
skej kotliny, Ekologická únosnosť Hornej Nitry, Kvalita 
životného prostredia Banskej Štiavnice, ekologické štúdie 
zamerané na ekologickú únosnosť Štiavnických vrchov, 
Zamaguria a iné).

Obr. 3. Jozef Šteffek pri vstupe do jaskyne Zlatnica 31. 10. 1972 (prvý zľava je slovenský zoológ J. Gulička).
Fig. 3. Jozef Šteffek in the entry of the Zlatnica Cave in October 31, 1972 (on the left: Slovak zoologist J. Gulička).



72

V rámci svojej pedagogickej činnosti viedol prednášky na 
postgraduálnom štúdiu na STU Bratislava v odbore „Eko-
logizácia hospodárenia v krajine“ (1991–1992) z predme-
tov Základy ekológie, Biotické zložky v krajine, Krajinná 
ekológia, Ekosozológia a fyziotaktika a na Chemicko-tech-
nologickej fakulte STU Bratislava prednášky z predmetov 
Ochrana prírody a Základy ekológie. Pre pracovníkov štát-
nej správy MŽP za účelom získania odbornej spôsobilosti 
(1990–1991) prednášal predmety Ekosozológia a fyzio-
taktika či Ekológia.
Svoje bohaté vedomosti a poznatky odovzdával študen-
tom na pútavých prednáškach v rámci predmetu Ochra-
na prírody a krajiny počas pôsobenia na Fakulte ekológie 
a environmentalistiky TU vo Zvolene. Vždy však radšej 
uprednostňoval priamy kontakt s prírodou počas terénnych 
cvičení z predmetov Vybrané problémy praktickej ochrany 
prírody a Starostlivosť o chránené územia, ktoré boli med-
zi študentmi veľmi obľúbené. Jozef bol autor alebo spolu-
autor viacerých učebných textov: Základy ekológie (1989), 
Analýzy a čiastkové syntézy biotických zložiek krajiny 
(1990), Ekológia, ekosozológia a fyziotaktika (1992), Ana-
lýzy a čiastkové syntézy zložiek krajinnej štruktúry (1992), 
Systematická zoológia – bezstavovce (2000), Systematic-
ká zoológia – stavovce a bezstavovce (2001), Anatómia, 
morfológia a systém živočíchov II. – Chordata (2001), 
Anatómia, morfológia a systém živočíchov I. – Bezstavov-
ce (2002), Základy ekológie a environmentalistiky (2006), 
Vybrané základné pojmy z ekológie a environmentalistiky 
(2006), Krajinnoekologický výskum: vybrané teoretické a 
metodické aspekty (2008).
Pozitívny vzťah k prírode budovali jeho rodičia a príbuzní 

už od detstva. Od šiestich rokov chodil spolu s rodičmi cez 
prázdniny s batohom po slovenských horách. Tu vznikli 
zrejme aj zárodky jeho budúcej cestovateľskej vášne. Zači-
atky jeho cestovania po svete siahajú do roku 1962, keď sa 
jeho rodičia rozhodli, že každý rok precestujú autom cez 
prázdniny niektorú “povolenú” socialistickú krajinu. Počas 
štúdia na vysokej škole sa dostal na prvú prírodovednú 
expedíciu do Turecka. Do roku 1989 precestoval 25 štátov. 
Po páde socializmu využíval každú dovolenku na cestova-
nie, najskôr autom s celou rodinou a v posledných rokoch 
prevažne sólovo do zámoria. Cestovanie využíval na expe-
dičnú a výskumnú činnosť. Týmto spôsobom uskutočnil 
výskumy vo vyše stovke krajín po Európe, Ázii, Severnej, 
Strednej a Južnej Amerike, Afrike a Oceánii.
Na základe spoločných výskumov s maďarskými kolegami 
bol po Jozefovi pomenovaný poddruh cihy Montenegrina 
perstriata steffeki Erőss & Szekeres, 2006. Jozef opísal 
spolu s inými autormi viacero nových druhov mäkkýšov, 
napr. hydróbiu Falniowskia neglectissimum (Falniowski & 
Steffek, 1989), Rhodea mariaalejandrae Grego, Šteffek & 
Infante, 2007 alebo Rhodea moussoni, Grego, Šteffek & 
Infante, 2007 z čeľade Subulinidae.
Jozefovou obrovskou vášňou bolo zberateľstvo, aj keď sa 
sám nepovažoval za pravého zberateľa, pretože zbieral aj 
poškodené kusy a na získanie kvalitných položiek nevy-
nakladal veľké finančné prostriedky. Tie radšej odkladal 
na cestovanie. Najväčšiu časť jeho zbierky tvoria schrán-
ky mäkkýšov, ktorých je odhadom niekoľko stoviek tisíc. 
Veľmi cenná je aj jeho zbierka hlinených fajok – štiav-
ničiek a zapekačiek, ktorých mal viac ako tisíc. Početná 
a cenná je aj jeho zbierka signovaných tehál, v katalógu 

Obr. 4. Jozef Šteffek a Vojen Ložek, 20. 7. 1978.
Fig. 4. Jozef Šteffek and Vojen Ložek, July 20, 1978.
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nájdeme tehly so siedmimi stovkami rôznych tehliarskych 
značiek. Bohatstvom je aj Jozefova knižnica s viac ako 
20 000 titulmi.
Jozef si nevedel predstaviť svoj život nielen bez prírody, 
ale aj bez skautingu, s ktorým začal v roku 1968. Absol-
voval vodcovskú lesnú školu, prešiel všetkými stupňami 
od člena cez radcu, vodcu oddielu až po vodcu Sloven-
skej ústrednej lesnej školy (SÚLŠ) a náčelníka Sloven-
ského skautingu (1997–1999). V roku 1993 založil Nadá-
ciu Baden-Powella pre podporu skautingu na Slovensku. 
V roku 1998 bol organizátorom historicky prvého medzi-
národného stretnutia skautov na Slovensku (EUROCOR) 
s účasťou skautov z 9 štátov, ktoré sa konalo v Revištskom 
Podhradí. V roku 2003 bol pri organizovaní 4. Konferen-
cie ISGF (oldskautov) pre Strednú Európu, ktorá sa konala 
v Banskej Štiavnici. Tu bol zvolený za prezidenta Skaut-
skej gildy Slovenska.
Zaujímavú informáciu o Jozefových predkoch poskytla 
naša kolegyňa Jitka Horáčková. Jozef bol údajne potom-
kom Jana Sladkého Koziny z Chodska a bol na to aj pat-
rične hrdý a Chodsko mal rovnako rád ako banskoštiav-
nický kraj.

Členstvá v organizáciách a spoločnostiach:

• Člen Rady Katedry UNESCO (od r. 1993)
• Člen poradného zboru ministra ŽP pre ochranu fauny 
(od r. 2000)
• Člen Vedeckej rady FEE TU Zvolen (2005–2009)
• Člen Vedeckej rady TU vo Zvolene (od r. 2008)
• Člen pracovnej skupiny pre tvorbu návrhov pre rozšíre-

nie príloh európskej environmentálnej legislatívy (Smerni-
ce o biotopoch a vtákoch) (od r. 2000)
• Člen poradného zboru CITES pri ŠOP SR (od r. 2007)
• Člen SNK UNESCO pre program MaB (od r. 1994)
• Člen Slovenskej speleologickej spoločnosti (od r. 1984)
• Člen Slovenskej botanickej spoločnosti (od r. 1986)
• Člen Slovenskej zoologickej spoločnosti (od r. 1973)
• Člen Slovenskej ekologickej spoločnosti pri SAV (od 
r. 2003)
• Člen Knižničnej rady TU vo Zvolene (od r. 2008)
• Predseda/člen komisie pre obhajobu dizertačných prác 
v študijnom odbore 4.3.4 Všeobecná ekológia a ekológia 
jedinca a populácií (od r. 2008)
• Predseda (člen) skúšobnej komisie pre štátne skúšky štu-
dentov študijného programu Ekológia a využívanie krajiny 
(od r. 2008)
• Člen (od r. 2005), predseda (od r. 2009) odborovej 
komisie v študijnom odbore 4.3.4 Všeobecná ekológia a 
ekológia jedinca a populácií pre študijný program Ekológia 
a ochrana prírody
• Gestor predmetov doktorandského štúdia Ochrana príro-
dy a krajiny a Starostlivosť o chránené územia vo vednom 
odbore 15-21-9 Ekológia (od r. 2006)
• Garant a študijný poradca študijného programu bakalár-
skeho stupňa Ekológia a využívanie krajiny na FEE TU 
Zvolen (2005–2008)
• Garant študijného programu inžinierskeho stupňa 
Ekológia a využívanie krajiny, FEE TU Zvolen (od 
r. 2008)
• Člen Unitas Malacologica sekcie EQMal (kvartérna 
malakozoológia)
• Člen niekoľkých redakčných rád odborných a vedeckých 
časopisov (Naturae tutela, Enviromagazín, Ochrana príro-
dy, Chránené územia Slovenska, AB ART Press, …)
• Člen výboru European Centre for Nature Conservation 
(ECNC)
• Spoluzakladateľ a člen správnej rady NO F. J. Turčeka so 
sídlom v B. Štiavnici (od r. 1991), od r. 2005 jej predseda
• Zakladateľ skautskej Nadácie Baden-Powella, neskôr jej 
čestný člen

Obr. 5. Jozef Šteffek a Vojen Ložek, 27. 6. 2008. Foto: Dagmar 
Jáňová.
Fig. 5. Jozef Šteffek and Vojen Ložek, June 27, 2008. Photo by 
Dagmar Jáňová.

Obr. 6. Jozef Šteffek so študentmi na terénnych cvičeniach. Foto: 
Tomáš Lepeška.
Fig. 6. Jozef Šteffek with his students on terrain practices. Photo 
by Tomáš Lepeška.
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