K životnému jubileu prof. RNDr. Pavla Bieleka, DrSc.

Prof. RNDr. Pavol Bielek sa narodil v Žiline, 17. mája 1946. Po ukončení
základného a stredoškolského vzdelania absolvoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity
Komenského, odbor pôdna mikrobiológia v roku 1969, v roku 1972 Rigoróznym
pokračovaním získal titul RNDr. a v roku 1977 mu bola udelená vedecká hodnosť Kandidáta
vied (CSc.). Jeho odborný rast pokračoval habilitáciou na docenta na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre roku 1998. V tom istom roku mu bola SPU Nitra
udelená vedecká hodnosť doktora vied. V roku 2002 inauguroval za univerzitného profesora.

Počínajúc rokom 1969 pracoval v dnešnom Výskumnom ústave pôdoznalectva
a ochrany pôd v Bratislave a z jeho profesných aktivít treba vyzdvihnúť širokú škálu
odborných problémov, ako prieskum poľnohospodárskych pôd, problematika pôdnej
mikrobiológie, pôdna biológia, dusík v pôde, degradácia pôdy, ochrana pôdy, princípy trvalej
udržateľnosti pôdnej úrodnosti, pôdna politika a mnoho ďalších. Bol koordinátorom štrnástich
významných národných projektov a spolupracoval na deviatich medzinárodných projektoch.
Zúčastňoval sa tiež na aktivitách medzinárodných organizácií pri riešení problematiky
ochrany vodných zdrojov, dezertifikácie, ochrany pôdy a vzťahov poľnohospodárstvo
a životné prostredie.

Svojou usilovnosťou a nápaditosťou sa takto vypracoval z funkcie odborného
pracovníka na pozíciu vedúceho oddelenia, neskôr námestníka riaditeľa a vedúceho Ústavu
pôdoznalectva v rámci Výskumného centra pôdnej úrodnosti až na pozíciu riaditeľa
Výskumného ústavu w a ochrany pôd v roku 1995. Určite a bez preháňania možno prehlásiť,
že ústav si pod jeho vedením získal pozitívne renomé ako doma, tak i v zahraničí.

Svoje poznatky si profesor Bielek nenechával pre seba, ale ich rád odovzdával
rôznymi formami širokej odbornej ale i laickej verejnosti o čom svedčí jeho celkový počet
publikácií presahujúcich číslo 241, ale najmä vysokoškolským študentom na SPU Nitra
a PRIF UK Bratislava ako vysokoškolský pedagóg. Svoje odborné schopnosti odovzdával aj
inými kanálmi, ako člen kolégia ministra, člen vedeckých rád výskumných a pedagogických
inštitúcií a ako člen redakčných rád viacerých vedeckých a odborných časopisov. Svoje
aktivity rozvíjal aj ako člen ale aj funkcionár zahraničných a domácich odborných organizácií,
ako Medzinárodná únia pôdoznaleckých vied , Európsky fond pre vedu, Medzinárodná
spoločnosť pre hnojívá, Československá akadémia poľnohospodárska, Československá
spoločnosť mikrobiologická, Slovenská pôdoznalecká spoločnosť, Slovenská akadémia
pôdohospodárskych vied.

