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ŽIVOTNÉ JUBILEUM doc. RNDr. ZLATICE ŽENIŠOVEJ, PhD.
Doc. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD. sa narodila 11.11.1953 v Šahách. Stredoškolské
vzdelanie ukončila v roku 1973, v rokoch 1973 – 1978 študovala na Prírodovedeckej
fakulte UK v Bratislave, kde v r. 1978 získala titul Mgr. v odbore geológia, špecializácia
Inžinierska geológia a hydrogeológia. V roku 1984 jej bol udelený titul RNDr., v roku 1999
získala hodnosť philosophie doctor (PhD.) a v roku 2002 vedecko-pedagogickú hodnosť
docentky v odbore Hydrogeológia. V roku 2013 úspešne absolvovala všetky náležitosti
vymenúvacieho konania spojené s udelením titulu profesor vo vednom odbore
4.1.26 Inžinierska geológia, v súčasnosti sa očakáva jej menovanie prezidentom SR.
Celá profesionálna kariéra doc. RNDr. Zlatice Ženišovej, PhD. je spojená s Katedrou
hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, kde pôsobí od roku 1978. Ako
pedagóg samostatne viedla, a podieľala sa na vedení 14 povinne voliteľných, a výberových
predmetov. Zaviedla do pedagogického procesu nové predmety (Regionálna hydrogeochémia, Monitoring kvality
prírodných a odpadových vôd, Zraniteľnosť hydrogeologických celkov Slovenska a iné). Bola vedúcou
10 bakalárskych, 26 diplomových a 3 dizertačných prác, konzultantkou rigoróznych prác a prác ŠVK (Študentská
vedecká konferencia). Je autorkou, resp. spoluautorkou vysokoškolskej učebnice a troch učebných textov. Podieľa sa
na všetkých pedagogických aktivitách spojených s bakalárskym, magisterským a doktorandským stupňom štúdia, je
členkou štátnicových komisií a odborovej komisie št. programu 4.1.26 Inžinierska geológia. V rokoch 2002 – 2008
bola členkou komisie pre ŠVK na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (PriF UK), v rokoch 2002 – 2013 bola
vedúcou Katedry hydrogeológie PriF UK.
Ťažisko jej vedeckého výskumu spočíva v riešení problémov hydrogeochémie prírodných vôd a kontaminačnej
hydrogeológie. Jej vedecký výskum je orientovaný na: (1) Tvorbu a zmeny chemického zloženia podzemných vôd
v aluviálnych náplavoch a ich ochranu, (2) Hodnotenie antropogénnych vplyvov na kvalitu hydrosféry
v urbanizovanom území, (3) Zraniteľnosť podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch, (4) Znečistenie podzemných
vôd z banskej činnosti, (5) Chemické zloženie krasových vôd a ich ochranu. Je autorkou, resp. spoluautorkou
monografie, 5 zahraničných karentovaných a 3 nekarentovaných publikácií, 40 domácich nekarentovaných publikácií,
58 pozvaných, resp. publikovaných príspevkov na zahraničných a domácich vedeckých konferenciách a ďalších
výstupov. Bola zodpovednou riešiteľkou a spoluriešiteľkou domácich projektov (VEGA, APVV, MVTS) a dvoch
zahraničných projektov (PHARE, IAEA). Riešila mnohé úlohy pre prax, a to najmä mapy kvality prírodných vôd,
metodiky zostavenia mapy zraniteľnosti a mapy ohrozenia podzemných vôd pre oblasť kvartérnych kolektorov
s medzizrnovou priepustnosťou, hodnotenie kvality podzemných vôd pre oblasť Markhah (Jemen), hodnotenie
stopových prvkov v minerálnych vodách Slovenska, práce na zabezpečení a intenzifikácii vodárenských zdrojov
pitných vôd pre Prešov, Košice, Nemšovú, Zvolen či Banskú Bystricu.
Je nadšenou propagátorkou hydrogeologického poznania na domácej i zahraničnej pôde. Na Slovensku
absolvovala prednášky pre študentov Strednej odbornej školy záhradníctva Gustáva Čejku v Malinove (2007), pre
8. ročník Základnej školy v Hrušove (2009), pre turistický klub a obyvateľov obce Čelovce (2009), resp. pre Banský
spolok a obyvateľov obce Čučma (2009). Z medzinárodného hľadiska prispela k šíreniu dobrého mena slovenskej
pedagogiky prednáškovými pobytmi v rámci programu ERASMUS na Karlovej Univerzite v Prahe (2002, 2009),
Sliezskej univerzite v Katoviciach (2006), Technickej univerzite v Ostrave (2006), na STU Bratislava (2011).
Organizovala a viedla veľmi úspešné medzinárodné študentské výmenné exkurzie, v spolupráci s Technickou
univerzitou v Lyngby (Dánsko), v rokoch 1996 – 2010.
Doc. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD. je členkou mnohých domácich i zahraničných profesných organizácií
a združení, členkou redakčných rád časopisov AGEOS a Podzemná voda, členkou Komisie pre klasifikáciu
množstiev podzemných vôd MŽP SR, odbornou hodnotiteľkou projektov (VEGA, APVV, MŽP SR).
Pri príležitosti významného životného jubilea jej želáme hlavne veľa zdravia, pracovnej a rodinnej pohody,
tvorivých nápadov a nadšenia pri práci pre rozvoj a propagáciu hydrogeológie.
V mene kolektívu Katedry hydrogeológie PriF UK
prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.

