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INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH
INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS

Nr 14/2010, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 5–11
Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi

PROFESOR  DUŠAN  HÚSKA

             – doktorem honoris causa  UNIWERSYTETU ROLNICZEGO

im. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

W dniu 3 grudnia 2010 roku, podczas połączonego posiedzenia Senatu
Akademickiego i Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersy-
tetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nadano prof. dr. hab. inż.
Dušanowi Húsce tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego im. Hu-
gona Kołłątaja w Krakowie.

Dušan Húska – profesor Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze
i członek Rady Programowej naszego czasopisma był i jest naszym przyjacielem
i powiernikiem. Z okazji tak wysokiego wyróżnienia składamy Mu najserdecz-
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niejsze gratulacji i życzenia dalszych osiągnięć, zdrowia i pomyślności, licząc na
dalsze kontakty i współpracę.

Poniżej drukujemy  laudację promotora przewodu w postępowaniu o na-
danie doktoratu honorowego Pana prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Ostrowskiego,
wygłoszoną na uroczystym posiedzeniu w Auli Centrum Kongresowego Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie.

Redakcja

Magnificencjo, Wysoki Senacie, Wysoka Rado Wydziału Inżynierii Śro-
dowiska i Geodezji,

Dostojny Panie Profesorze Dušanie Húska,  Szanowni Goście, Koleżanki
i Koledzy, Drodzy Studenci!

Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji powierzyła mi zaszczyt-
ną funkcję promotora w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa
profesorowi doktorowi habilitowanemu Dušanowi Húsce. Jest to dla mnie wielki
zaszczyt i przyjemność, że mogę przedstawić Państwu sylwetkę, osiągnięcia
naukowe, dydaktyczne i organizacyjne wybitnego, znanego w wielu krajach
świata, w tym zwłaszcza w Polsce, Profesora Słowackiego Uniwersytetu Rolni-
czego w Nitrze.

Prof. dr hab. inż. Dušan Húska, autorytet w zakresie melioracji wodnych,
inżynierii krajobrazu oraz kształtowania i ochrony środowiska, wielce zasłużony
dla rozwoju dyscypliny i kadry naukowej, otrzymuje dzisiaj godność doktora
honoris causa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie –
Uczelni o studwudziestoletniej historii, wywodzącej się z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Dla czcigodnego Profesora jest to niewątpliwie zaszczytne wyróżnie-
nie, natomiast dla nas, zwłaszcza pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska
i Geodezji, z inicjatywy którego, na mocy uchwały Senatu z dnia 30 września
2010 roku, obchodzimy tę uroczystość, jest to wydarzenie szczególnie nobilitu-
jące.

Prof. dr hab. inż. Dušan Húska urodził się 25.12.1935 r. w Ľubochni na
Słowacji. Studia ukończył w 1958 r. na Wydziale Budownictwa Lądowego Sło-
wackiej Wyższej Szkoły Technicznej w Bratysławie, na specjalności Melioracje
Wodne. Po studiach pracował w Biurze Projektów Budownictwa Rolniczego
i Leśnego w Nitrze jako kierownik i główny projektant zespołu roboczego ds.
projektowania: urządzeń nawadniających, melioracyjnych obiektów ochrony
przeciwerozyjnej, małych zbiorników wodnych i regulacji cieków. Pracę
w Wyższej Szkole Rolniczej w Nitrze rozpoczął w 1960 r. w Zakładzie Meliora-
cji Katedry Agrotechniki jako nieetatowy pracownik, gdzie w 1962 r. został
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starszym asystentem, a w 1964 r. powołano Go na zastępcę kierownika utwo-
rzonej wówczas Katedry Melioracji.

Stopień doktora nauk rolniczych i leśnych uzyskał w 1979 r., w 1989 r.
został zatrudniony na stanowisku docenta, a w kolejnym roku się habilitował.
Tytuł profesora w specjalności melioracje rolne i inżynieria krajobrazu nadano
Mu w 1994 r.

W latach 1989–1990 był kierownikiem Katedry Inżynierii Krajobrazu,
a w latach 1990–1993 pełnił na Wydziale Rolniczym funkcję prodziekana ds.
dydaktycznych. W kadencji 1993–1995 powierzono Mu funkcję prorektora ds.
Dydaktycznych Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze. W latach
1995–2001 był dziekanem Wydziału Ogrodnictwa i Inżynierii Krajobrazu,
a w latach 2002–2006 pełnił, po raz drugi, funkcję prorektora ds. rozwoju
Uczelni. W 2008 r. został dziekanem Wydziału Studiów Europejskich i Rozwoju
Regionalnego, na którym obecnie pełni funkcję prodziekana ds. rozwoju.

Prof. dr hab. inż. Dušan Húska jest znanym i cenionym zarówno w swoim
kraju, jak i za granicą, w tym w Polsce, uczonym posiadającym wybitne osią-
gnięcia naukowe. W swoim dorobku ma 124 prace opublikowane i 59 opraco-
wań studialnych, recenzji, projektów i ekspertyz. Spośród Jego prac 18 zostało
opublikowanych w czasopismach zagranicznych.

Rezultatem pierwszego etapu pracy naukowo-badawczej prof. D. Húski
jest opracowanie nomogramów do wyznaczania dawek nawadniania i metod
oceny pracy urządzeń deszczownianych oraz wykonanie modeli fizycznych do
określania przepuszczalności filtrów drenarskich z geotekstyliów. Znaczącym
Jego osiągnięciem jest opracowanie nowych technologii drenowania bezrowko-
wego z zastosowaniem rurek z PCV i filtrów z geotekstyliów. Te nowatorskie
osiągnięcia zaowocowały 14 patentami i wzorami użytkowymi. Z inicjatywy
Profesora sprawdzane były możliwości zastosowania materiałów wybuchowych
do pogłębiania kanałów melioracyjnych w warunkach ograniczonego dostępu
maszyn do robót ziemnych. Profesor pracował też nad nowymi technologiami
i urządzeniami do nawadniania kroplowego i umiejscowionego oraz niskoci-
śnieniowego nawadniania podpowierzchniowego. W badaniach nad nawadnia-
niem podpowierzchniowym uczestniczył w międzynarodowym projekcie z uni-
wersytetami w Rostocku i Szarvas. Efektem tej współpracy były pionierskie
konstrukcje: zaworów, laminarnych koszy ssawnych, emiterów, których był
współautorem. W wyniku tych badań uzyskał wzór użytkowy na emiter pier-
ścieniowy, wykonany według Jego pomysłu.

Większość projektów realizowana przez prof. D. Húskę była finansowana
przez przedsiębiorstwa, które wdrażały wyniki Jego badań bezpośrednio do
praktyki.

W związku ze spodziewanymi zmianami klimatycznymi i ich wpływem na
rozwój rolnictwa prof. D. Húska od 1998 r. koncentruje swoje zainteresowania
na zarządzaniu gospodarką wodną w krajobrazie rolniczym. We współpracy
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z Międzynarodowym Instytutem Rekultywacji i Melioracji (ILRI) w Wagenin-
gen zajmował się implemetacją doświadczeń Holandii i krajów UE do uregulo-
wań prawnych na Słowacji.

Ważnym obszarem działalności naukowo-badawczej Profesora było urzą-
dzanie i wyposażanie laboratoriów do prowadzenia doświadczeń z hydropedolo-
gii, hydromechaniki oraz wykorzystania nowych materiałów budowlanych.
Istotną rolę w realizacji badań odegrały stacje doświadczalne, założone z Jego
inicjatywy w kilku miejscowościach na Słowacji.

Prof. D. Húska był organizatorem i aktywnym uczestnikiem wielu konfe-
rencji międzynarodowych. Brał udział w międzynarodowych programach ba-
dawczych. Utrzymywał bardzo liczne kontakty naukowe, dydaktyczne i organi-
zacyjne z ośrodkami w: USA, Holandii, Niemczech, Włoszech, Wielkiej
Brytanii, Kanadzie, Finlandii, Szwecji, Iraku, Egipcie, Rosji, Estonii, Republice
Czeskiej oraz na Litwie, Łotwie, Cyprze, Węgrzech i w Polsce.

Po 1989 r. włączył się aktywnie w przygotowanie międzynarodowych
projektów PHARE-TEMPUS, później był koordynatorem 5 projektów partner-
skich z uczelniami w krajach Unii Europejskiej. Pełnił też rolę eksperta w pro-
gramach TEMPUS w Rosji oraz Serbii. O autorytecie prof. D. Húski świadczy
koordynacja kilkunastu projektów badawczych, krajowych i międzynarodo-
wych, a także udział w VI i VII europejskich programach ramowych.

Prof. D. Húska przyczynił się do rozwoju licznej kadry naukowej. Był
promotorem 8 zakończonych przewodów doktorskich. Recenzował 12 prac
doktorskich. Wykonał 8 opinii o całokształcie dorobku w przewodach habilita-
cyjnych, 6 ocen w postępowaniach o nadanie tytułu profesora oraz 3 recenzje
o nadanie tytułu dr. h.c. na Słowacji i w Czechach. Recenzował szereg prac na-
ukowo-badawczych, podręczników, skryptów i doniesień naukowych.

Prof. D. Húska jest też doświadczonym, wysokiej klasy nauczycielem aka-
demickim. Prowadził wszystkie formy zajęć dydaktycznych na studiach stacjo-
narnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Jest cenionym pedagogiem i wy-
kładowcą, o którego zabiegają ośrodki dydaktyczne i naukowe w Słowacji i za
granicą.

W latach 1960–1968 prowadził na kierunku studiów melioracje rolne
zajęcia z mechaniki gruntów, budownictwa wodnego, odwadniania i nawadnia-
nia. Od 1970 r. prowadził również wykłady i ćwiczenia z przedmiotu melioracje
leśne, a od 1996 r. zajęcia fakultatywne z teledetekcji. Od 2009 r. prowadzi
przedmioty specjalistyczne dla studentów Wydziału Studiów Europejskich
i Rozwoju Regionalnego.

Profesor opracował 13 skryptów, miał duży udział w przygotowaniu
3 podręczników uniwersyteckich – z tego jeden za granicą i dwa na Słowacji.
Był opiekunem dużej liczby prac magisterskich i inżynierskich. Przygotował
koncepcję kredytowego systemu nauczania oraz uczestniczył w opracowaniu
informatycznego systemu „Student”, który do dziś jest stosowany w Słowackim
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Uniwersytecie Rolniczym. Ze szczególnym zaangażowaniem prowadził stu-
denckie koło naukowe, w ramach którego organizował ogólnokrajowe Sesje Kół
Naukowych. Opiekował się studentami zagranicznymi przebywającymi na Uni-
wersytecie Rolniczym w Nitrze. Corocznie organizował dla nich zimowe i letnie
obozy sportowe w różnych częściach Słowacji. Udzielał się też w organizowaniu
wydarzeń kulturalno-społecznych na Uczelni.

Prof. D. Húska pracował w wielu komisjach uczelnianych i poza Uczelnią.
Był członkiem rad naukowych Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze,
Wyższej Szkoły Leśnictwa i Drzewiarstwa w Zvoleniu (obecnie Uniwersytet
Techniczny), Uniwersytetu Rolniczo-Leśnego w Brnie. Był też członkiem komi-
sji ministerialnych, m.in. ds. e-learningu, technologii informatycznych i kształ-
cenia wirtualnego. Był koordynatorem programu Uniwersytetu Bałtyckiego dla
Słowacji i Republiki Czeskiej. Przyczynił się do powstania Wydziału Ogrod-
nictwa i Inżynierii Krajobrazu, zostając jego pierwszym dziekanem przez dwie
kadencje. Był inicjatorem powstania Wydziału Studiów Europejskich oraz Roz-
woju Regionalnego, twórcą idei utworzenia w Nitrze Wirtualnego Wydziału,
wspierającego międzynarodową współpracę w kształceniu studentów w Europie
Środkowej.

Prof. D. Húska jest członkiem Słowackiej Akademii Nauk Rolniczych,
zastępcą przewodniczącego Krajowego Komitetu Międzynarodowej Komisji
Nawodnień i Odwodnień [ICID], członkiem-założycielem Stowarzyszenia Inży-
nierów Krajobrazu Słowacji, a obecnie jego przewodniczącym. Na podstawie
mianowania przez ministra rolnictwa został koordynatorem grupy roboczej,
która opracowała założenia dla Uniwersytetu Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych, do projektu Centrum Badań i Kształcenia dla Naturalnych Obszarów
i Ekosystemów. Był członkiem rządowej rady Słowacji ds. gospodarki wodnej
oraz nauki i badań.

Prof. D. Húska utrzymywał liczne kontakty z praktyką. Zasiadał w radach
Krajowego Zarządu ds. Melioracji w Bratysławie oraz Komisji Inwestycyjnej
Dyrekcji Generalnej Budownictwa Rolniczego. Współpracował z przedsiębior-
stwami: Hydromeliorcji w Nitrze oraz Budownictwa Rolniczego w Bratysławie,
Żylinie i Koszycach, a także ze Słowackim Przedsiębiorstwem Wodnym.
W ramach współpracy ze Słowackim Przedsiębiorstwem ds. Rekonstrukcji
Urządzeń Wodnych brał udział w ocenie tamy na Orawie (Oravska priehrada).
Był autorem kilku projektów, np. zapory na potoku Hrondín przy Dudincach.

Od początku powstania wystawy AGROKOMPLEX w Nitrze Profesor
współpracował przy organizacji i wykorzystaniu poletek demonstracyjnych do
prezentowania nowych technik nawadniania. Współpraca z uczelnianym gospo-
darstwem rolnym zaowocowała wybudowaniem, na podstawie projektu wyko-
nanego pod Jego kierownictwem, pierwszego na Słowacji systemu nawadniania
z wykorzystaniem deszczowni mostowych Valley.



Krzysztof Ostrowski  

10

Za swoją pracę prof. D. Húska został uhonorowany dyplomami i odzna-
czony medalami przez Słowacki Uniwersytetu Rolniczy w Nitrze oraz przez
instytucje, z którymi współpracował. Jest posiadaczem Wielkiej Plakiety
J. A. Komeńskiego oraz odznaczeń: SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu
im. Mendla w Brnie, Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie,
a także wielu odznaczeń resortowych i branżowych.

Od 1964 r. prof. D. Húska organizował współpracę z Uniwersytetem
w Rostocku, Gödölö, Halle/Saale oraz z ówczesną Wyższą Szkołą Rolniczą
w Krakowie, w ramach której wielu pracowników naszego Wydziału uczestni-
czyło w krótkoterminowych wizytach naukowo-dydaktycznych w Nitrze, a pra-
cowników z Nitry w Krakowie. Pobyty te przyczyniły się do wzajemnej wymia-
ny wiedzy o metodach badawczych, wyposażeniu laboratoriów, organizacji
ćwiczeń projektowych, pozyskiwaniu materiałów dydaktycznych. Kontakty te
doprowadziły do organizowania corocznych wspólnych konferencji naukowych
w Nitrze, Krakowie oraz Halle/Saale. W kolejnych latach rozwinęła się inten-
sywna współpraca naukowa prof. D. Húski z prof. K. Maślanką w zakresie ba-
dań hydraulicznych właściwości filtrów z geotekstyliów, której finałem była
rozprawa habilitacyjna oraz podręcznik autorstwa prof. K. Maślanki, pt. „Geo-
syntetyki w kształtowaniu i ochronie środowiska”.

W okresie ponad 45 lat prof. D. Húska przebywał na naszej Uczelni wiele
razy. Podczas Jego pobytów obywały się interesujące dyskusje naukowe,
a w kilku ostatnich latach przekazywał nam informacje na temat restrukturyzacji
systemu dydaktycznego na Uniwersytecie w Nitrze przechodzącym, zgodnie
z zasadami Karty Bolońskiej, na system punktów kredytowych. Po 1989 r., kie-
dy utworzono program PHARE, a w nim projekty TEMPUS, w których prof.
D. Húska był koordynatorem, współpraca pomiędzy naszymi Uniwersytetami
bardzo mocno się zintensyfikowała. Dzięki temu na naszym Wydziale udosko-
naliliśmy programy nauczania, wyposażyliśmy nasze laboratoria w nowoczesną
aparaturę do badań naukowych. Uzupełniliśmy też, o cenne pozycje książkowe,
zbiory biblioteki naszej Uczelni. W okresie realizacji programów TEMPUS 12
pracowników naukowo-dydaktycznych naszego Wydziału odbyło 1–3 tygo-
dniowe staże na uniwersytetach w Pradze, Nitrze, Ostrawie, Hanowerze, Essen,
Rostocku, Wageningen, Gent, Brukseli, Coimbrze i Gödöle. Ponadto 10 stu-
dentów obyło 3 miesięczne praktyki zagraniczne w Pradze, Nitrze, Coimbrze,
Rostocku, Essen i Wageningen. Bardzo owocna jest, zainicjowana przez prof.
D. Húskę przed 15 laty, współpraca w organizowaniu przemiennie w Krakowie
i w Nitrze corocznych konferencji ENVIRO, w których uczestniczą kolejne po-
kolenia naukowców z różnych ośrodków w Polsce i Słowacji, a także z innych
krajów. Prof. D. Húska współpracuje także z innymi Wydziałami naszej Uczelni
i ośrodkami naukowymi w Polsce, między innymi z Wydziałami: Rolniczo-
Ekonomicznym, Ogrodniczym i uczelniami rolniczymi z Warszawy i Wrocła-
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wia. Poprzez swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną jest zna-
ny w wielu ośrodkach naukowych naszego kraju, w tym przede wszystkim spo-
łeczności naszej Uczelni.

Słuszność naszych starań o nadanie prof. Dušanowi Húsce godności dok-
tora honoris causa potwierdzają oceny Jego dorobku i osiągnięć, opracowane
przez prof. dr. hab. dr h.c. Mikuláša Látečkę ze Słowackiego Uniwersytetu Rol-
niczego w Nitrze i prof. dr hab. dr h.c. Stanisława Kostrzewę z Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu, wybitnych uczonych o najwyższych kompeten-
cjach w dyscyplinie, która jest Jego domeną. W swoich opiniach obaj Recenzen-
ci piszą, że prof. D. Húska legitymuje się osiągnięciami, które prezentują Go
jako wybitnego i znanego w świecie uczonego o wysokich kompetencjach,
uznanym autorytecie i osobistym wkładzie w rozwój nauk rolniczych i technicz-
nych kilku specjalności, w tym melioracji wodnych, gospodarki wodnej, inży-
nierii krajobrazu, kształtowania i ochrony środowiska. W konkluzjach stwier-
dzają, że Jego osiągnięcia we wszystkich obszarach działalności spełniają
wysokie wymagania stawiane kandydatom do godności doktora honoris causa.

Dla pełnej charakterystyki sylwetki Profesora nie można pominąć cech Je-
go osobowości. Jest On człowiekiem życzliwym, wspaniałomyślnym i wielko-
dusznym, obdarzonym poczuciem humoru. Kieruje się zasadami ludzi prawych.
Takim profesor Dušan Húska jest znany w środowisku naukowym. Takim zna-
my Go na Uczelni i na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji. Dlatego sza-
nujemy Go i cenimy. Odczuwamy pełną satysfakcję, że za chwilę będzie Mu
nadany tytuł doktora honoris causa, na który w pełni zasługuje.

Szanowny Panie Profesorze prosimy o przyjęcie naszych serdecznych po-
dziękowań za dotychczasową współpracę, z nadzieją na jej kontynuowanie dla
dobra nauki i naszych środowisk. Życzymy panu Profesorowi dalszej owocnej
pracy oraz wszelkiej pomyślności osobistej. Przekazujemy też nasze najlepsze
życzenia, przybyłej na dzisiejszą uroczystość, najbliższej rodzinie Pana Profeso-
ra: córce – dr inż. Luci Tátošovej kierownikowi Katedry Architektury Krajobra-
zu i Kształtowania Terenów Rolnych Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego
w Nitrze, zięciowi –  Martinowi Tátošovi – absolwentowi Wydziału Rolniczego
Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego i wnuczce Patrycji – uczennicy Gimna-
zjum Sportowego w Nitrze, z której Profesor jest bardzo dumny, zwłaszcza, że
jest ona reprezentantką Słowacji w karate.

Prof. dr hab. Krzysztof Ostrowski
Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
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