„V škole sme mali priestor na veľa
prakticky využiteľných činností, ktoré sme
si mohli priamo v teréne vyskúšať“

Ing. Šimon Kertys, PhD.
absolvent Fakulty ekológie a environmentalistiky 2008

Kde a na akej pozícii práve pracuješ?
V Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava na pozícii zoológa.
Akú máš náplň práce?
Je to v skratke starostlivosť o faunu v rámci územia správy CHKO Horná Orava. Ide o celý rad
aktivít týkajúcich sa tejto problematiky: vypracovanie odborných stanovísk, celkový
monitoring, monitoring vzácnych a kritériových druhov živočíchov, aktívna účasť na
projektoch (moja účasť na projektoch štrukturálnych fondov EU (ŠF) – ŠF Lesné kury, ŠF Vtáky,
ŠF Veľké šelmy, ŠF Kormorán a ŠF Monitoring), účasť na konaniach, školeniach, poradách,
konferenciách, zber genetického materiálu, no a ak má niekto chuť, môže sa popritom
všetkom venovať aj konkrétnym výskumom a publikovaniu odborných článkov (v mojom
prípade najviac času venujem lesným kurám – hlavne jariabok hôrny, no aj sovy sú mojou
srdcovkou). Ďalej máme na starosti aj rehabilitačnú stanicu, kde zabezpečujem s kolegom
v rámci územia zber a dočasnú starostlivosť o hendikepované živočíchy nájdene v našom
území.
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Ako si spomínaš na štúdium na FEE?
Na školu mám, ako každý študent, veľmi dobre
spomienky. Nielen kvôli "študentským časom", ale hlavne
pre to, že sme v škole mali priestor na veľa prakticky
využiteľných činností, ktoré sme si mohli priamo v teréne
vyskúšať. V rámci štúdia na vysokej škole som dosť času
venoval fotografovaniu "wildlife", čiže voľne žijúcich
živočíchov a toto fotografické zameranie mi ostalo
dodnes. V rámci štúdia som mal možnosť navštíviť viacero
krajín (USA, Kanada, Aljaška, Rumunsko, Chorvátsko,
Bulharsko, Maďarsko, Slovinsko, Poľsko, ...), kde som
zároveň fotografoval.
Kde si fotografie vystavoval a čo fotosúťaže?
Výstavy som mal v Bardejove a Banskej Štiavnici. Zúčastnil
som sa viacerých fotografických súťaží, no asi najcennejšie
bolo prvé miesto v súťaži IFWP (International Federation
of Wildlife Photography v mládežníckej kategórii v roku
2012:
http://www.ifwp-photo.org/ifwp-competition/2012
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Čo by si odkázal záujemcom o štúdium na našej fakulte?
Záujemcom o štúdium by som odkázal, že ak ich to ozaj baví, tak hurá do štúdia na FEE. Je to
zaujímavá škola, ktorá ak má študent záujem, môže ho veľa naučiť. A študentom FEE asi len
to, aby trávili čo najviac času v teréne, pretože "V tieni stromov sa naučíš to, čo sa nikdy
nenaučíš v škole" – St. Bernard of Clairvaux.

Výstup na Pilsko s manželkou Zuzkou (tiež absolventka FEE, foto R. Kandrík)

