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Príloha č. 4 

Údaje o pedagogickej činnosti pracoviska 
Uviesť menný zoznam kmeňových pracovníkov ústavu, ktorí pôsobia ako prednášatelia 
semestrálnych predmetov a ako vedúci semestrálnych cvičení (seminárov) v roku 2005 názov 
semestrálneho predmetu alebo cvičenia (semináru), počet hodín prednášok alebo 
cvičení (seminárov) týždenne a úhrnne za semester, názov katedry a vysokej školy.  

a)  Prednášky a cvičenia na vysokých školách v zahraničí 
 
 
 

b)  Vedenie semestrálnych prednášok a cvičení na vysokých školách doma 
 
HRNČIAROVÁ  T. 
Prednášky a cvičenia Ekologické plánovanie III. 
Katedra fyzickej geografie a geoekológie Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava 
IV. ročník – štúdijný odbor Geografia 
1hod./1hod. týždenne, 12 hod./12 hod.  zimný semester 
 
IZAKOVIČOVÁ  Z. 
Prednášky: Strety záujmov v krajine 
Katedra Krajinnej ekológie, Prírodovedecká Fakulta Univerzita Konštantína Filozofa Nitra 
III. ročník  - odbor krajinná ekológia a environmentalistika 
2 hod. týž. Za semester  letný a zimný spolu 24 hod.  
 
BOLTIŽIAR M. 
Ekológia prírodných zdrojov (klimatológia, hydrológia) 2005/2006 
Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF Nitra 
III. ročník – odbor 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov, študijný program Ekológia 
Prednášky 1 hod. /týždeň (zimný semester) 13 týždňov 
 
Územný systém ekologickej stability 2005/2006 
Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF Nitra 
V. ročník – študijný odbor Environmentálna ekológia a Environmentalistika 
prednášky + cvičenia 1 + 1 hod. / týždeň (zimný semester) 13 týždňov 

DAVID S.  
Prednášky Všeobecná ekológia II  
Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF Nitra 
I. ročník – odbor 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny, študijný program Environmentalistika 
2 hod. /0 hod. týždenne, 36/0 hod  letný semester 
 
Prednášky Všeobecná ekológia II  
Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF Nitra  
I. ročník – odbor 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov, študijný program Ekológia 
2 hod. /0 hod. týždenne, 24/0 hod  letný semester 
 
Prednášky Všeobecná ekológia I   
Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF Nitra 
I. ročník - odbor 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny, študijný program Environmentalistika 
2 hod. /0 hod. týždenne, 24/0 hod  zimný semester  
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Prednášky Všeobecná ekológia I   
Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF Nitra  
I. ročník - odbor 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov, študijný program Ekológia 
2 hod. /0 hod. týždenne, 24/0 hod  zimný semester 
 
Prednášky Špeciálna zoológia     
Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF Nitra 
II. ročník - odbor 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov, študijný program Ekológia 
2 hod. /0 hod  týždenne, 24/0 hod  zimný semester 
 
Prednášky Biodiverzita prostredia 
Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF Nitra  
III. ročník - odbor 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny, študijný program Environmentalistika 
2 hod. /0 hod. týždenne, 24/0 hod  zimný semester 
 
Seminár Seminárne štúdium  
Katedra ekológie a environmentalistiky PrírF UKF Nitra 
II., III. ročník 
0 hod. /12 hod za rok 
 
PETROVIČ F. 
Ekologické hľadiská trvalo udržateľného rozvoja zeme 2004/2005 
Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF Nitra 
III. ročník – odbor 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny, študijný program Environmentalistika 
prednášky + cvičenia (externisti – bakalári) 15 +3 hod. (letný semester) 
 
Ekologické hľadiská trvalo udržateľného rozvoja zeme 2005/2006 
Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF Nitra 
V. ročník – študijný odbor Environmentálna ekológia  a Environmentalistika 
prednášky + cvičenia 1 + 1 hod. / týždeň (zimný semester) 13 týždňov 
 
Seminár: Diplomový seminár 2004/2005 
Katedra ekológie a environmentalistiky PrírF UKF Nitra 
IV., V. ročník - odbor 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov, študijný program Ekológia 
0 hod. /4 hod za rok (letný semester) 
 
Seminár: Diplomový seminár 2005/2006 
Katedra ekológie a environmentalistiky PrírF UKF Nitra 
IV., V. ročník - odbor 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov, študijný program Ekológia 
0 hod. /4 hod za rok (zimný semester) 
 
 

c) Jednorazové prednášky a cvičenia v rámci študijných predmetov na vysokých 
školách doma 

 
DOBROVODSKÁ  M.   
Prednáška: Vývoj vzťahov medzi krajinou a človekom 
Katedra Filozofie Fakulty Humanistiky Trnavskej univerzity 
II. ročník - predmet Filozofia prírody, 
3 /0 hod. letný semester 
 
ŠTEFUNKOVÁ  D. 
Cvičenie Poznávanie a zameranie brehových porastov 
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Katedra vodného hospodárstva a krajiny SF STU v Bratislave 
IV. ročník – študijný odbor Vodné stavby a vodné hospodárstvo,  
5/0 hod.  
 

JANITOR  A. 
Prednáška Základy mykológie a fytopatológie 
Univerzita 3. veku, Žilina 
3/0 hod.  letný semester (2.2.2005) 

Prednáška Základy mykológie a pestovanie húb 
SPU, Nitra 
3/0 hod.  letný semester (11.5.2005) 

Prednáška Základy mykológie a pestovanie húb 
Univerzita 3. veku, Trnava 
3/0 hod.  letný semester (12.5.2005) 

Prednáška Basidiomycota – anatómia – morfológia 
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava 
2/0 hod.  zimný semester (22.11.2005) 

Prednáška Basidiomycota – anatómia – morfológia 
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava 
2/0 hod.  zimný semester (29.11.2005) 
 
KOLLÁR  J. 
Cvičenie - Terénne práce z pedológie a geobotaniky 
Katedra pedológie Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava 
3. ročník -  štúdijný odbor environmentalistika,  
Katedra pedológie Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava 
Týždenný blok.  zimný/letný semester  
 
KUBÍČEK  F. 
Prednáška - Produkcia ekosystémov 
Katedra pedológie Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava 
IV. ročník - študijný odbor Pedológia 
4/0 hod.  zimný semester  
 
ŠIMONOVIČ V. 
Cvičenie - Terénne práce z pedológie a geobotaniky 
Katedra pedológie Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava 
3. ročník -  štúdijný odbor environmentalistika,  
Katedra pedológie Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava 
Týždenný blok.  zimný/letný semester  
 
 
 
 
 


