
 
 
 

 

 

 

 
 
„Až na FEE som stretla to a tých, čo som 
potrebovala“ 
 
 

 

 

 

 

Ing. Katarína Zrníková, PhD. 

absolventka Fakulty ekológie a environmentalistiky 2011 

 
Pracuje ako špecialistka v oblasti ochrany životného prostredia na obecnom úrade v Hrušove.  

Môj výber vysokej školy nepramenil z otázky budúcej perspektívy, uplatnenia alebo 

finančného zabezpečenia, ale z vnútorného rozhodnutia ísť po ceste, ktorá by ma v živote 

napĺňala. A takáto cesta potom prinesie aj všetko ostatné potrebné k životu. A tak som sa 

ocitla na Fakulte ekológie a environmentalistiky plnej skvelých ľudí, zážitkov a skúseností. Už 

počas štúdia sme nechceli len pasívne študovať skriptá a tak sme začali naše vedomosti 

aplikovať. Založili sme OZ Prales, kde ja osobne som mala chuť hlavne pracovať na 

environmentálnom vzdelávaní detí (rôzne workshopy na školách).  

 

Projekt Tradície netradične – worshopy pre deti, Rosina 2011 (organizátor OZ Prales) 



Keďže ani po piatich rokov štúdia mi nebolo dosť, pokračovala som doktorandským štúdiom 

na našej fakulte. Doktorandské štúdium okrem písania záverečnej práce obnášalo aj množstvo 

iných vecí a jednou z nich bolo práve učenie študentov. Počas týchto troch rokov som teda 

mala možnosť vyskúšať si aj opačný pohľad, a to zo strany pedagógov. Učila som hlavne prácu 

s GIS (Geograficko-informačné systémy), jednoducho povedané „ako spraviť mapu“. Keďže 

viacerí študenti, ktorých som učila, boli moji kamaráti už počas môjho inžinierskeho štúdia, 

učenie bolo príjemne neformálne. Myslím, že aj celý prístup pedagógov na fakulte je veľmi 

ľudský, a predsa dobré vzťahy medzi ľuďmi sú základom úspešného zvládnutia štúdia . 

Napriek takýmto pozitívnym skúsenostiam bolo v mojej náplni práci aj to, čo mi už tak moc 

nesedelo. Každý študent totiž po štúdiu by rád asi išiel do praxe a doktorantúra bola pre mňa 

moc vedecká. Tak som sa rozhodla nepokračovať týmto smerom a „ísť trošku ďalej od 

počítača“. 

 

Konferencia Šanca pre neznáme krajiny – Čierny  Balog 2013  

(organizátor Katedra plánovania a tvorby krajiny, FEE TUZVO) 

 

Moje štúdium krajinárstva a ochrany biodiverzity ma až tak poznačilo, že som sa rozhodla ísť 

žiť na lazy. Odišla som z mesta bez obavy o to, ako si nájdem prácu niekde na lazoch. Mala 

som to šťastie, že už počas štúdia som natrafila na krásnu dedinku Hrušov (blízko pri Veľkom 

Krtíši). Formuje sa tu viacero iniciatív zo strany ľudí, združení a samozrejme aj obce, ktoré majú 

spoločný cieľ – rozvíjať dedinu udržateľným smerom. 



Kamarátka (tiež absolventka FEE) Ing. Ľubica Zolczerová – štatutárka Občianskeho združenia 

Campanula tu založila Ekocentrum Bylinka pod Lipkou, v ktorom sa deje množstvo eko-aktivít. 

Ja ako člen združenia, keď je potrebné, pomáham s aktivitami.  

 

 

Hlavné cvičenia z predmetov Dendrológia a Úžitkové vlastnosti rastlín a biotopov,  

Hrušov 2014 – Ekocentrum Bylinka pod Lipkou (organizátor OZ Campanula a FEE) 

 

Ďalšou iniciatívou ktorej som súčasťou je formovanie komunity ľudí, založenej na princípoch 

permakultúry, ktorí dokážu plnohodnotne žiť na lazoch napríklad zakladaním malých fariem, 

spoluprácou medzi farmami, predajom produktov, atď.  

Momentálne pracujem na obecnom úrade v Hrušove na pozícii špecialista v oblasti ochrany 

životného prostredia. Za čas čo tu budem, by som chcela vyriešiť tri základné veci, a to odpady, 

vodu a osvetu.  

Moja práca je viac-menej administratívna. Pracovný čas mám stály od rána do poobedia, 

pondelok až piatok. Počas dňa pracujem na rôznych úlohách, na ktorých sa vopred dohodnem 

s pánom starostom. Čo sa týka odpadového hospodárstva, minulý rok vyšiel nový zákon, 

z ktorého obciam vyplýva viacero zmien a nových povinností. Pracujeme teda na zmene 

Všeobecno-záväzného nariadenia (VZN) obce, na príprave rôznych žiadostí, zmlúv, 

propagačných materiálov pre občanov a následnej osvete. V rámci otázky vodného 

hospodárstva je pre nás prioritou zadržiavanie povrchovej vody v krajine. Voda je základnou 

podmienkou fungovania všetkého ostatného, a preto som sa rozhodla, že tento rok skúsime 

napísať projekt cez Operačný program Kvalita Životného prostredia. V tejto súvislosti nám 

vzniklo viacero úloh, ako príprava seminára, štúdií, projektu, atď.  



 

 

Kurz kosenia pre ženy, Hrušov – leto 2015 (organizátor Permakultúra SK) 

 

Práca ma baví, inak by som ju nerobila a ešte ako bonus som zase natrafila (ako to bolo aj na 

FEE) na super kolegov. Pre mňa je to ideálna kombinácia – žijem na lazoch v prírode, pracujem 

v odbore, ktorý som študovala  a šírim osvetu medzi ľudí a zároveň ich prepájam.  

A či využívam niečo zo štúdia na FEE? No to by bola odpoveď na ďalšiu stranu písania. Stručne 

povedané, konkrétne vedomosti a zručnosti využívam určite každý deň, ale čo je pre mňa 

dôležitejšie, je úplne iný pohľad na veci. Ten ľudsko-ekologicko-zodpovedný prístup k ľuďom 

a prírode  do mňa prenikol už asi navždy, stal sa mojou súčasťou, za čo som do veľkej miery 

vďačná FEE. 

 


