
Ing. Oleg Sergejevič Grebenščikov, DrSc. 
* 11. 7. 1905 (Pärnu, Estónsko), † 12. 9. 1980 (Moskva, Rusko) 

 špecialista na lesnícku botaniku, fytogeografiu, klasifikáciu a typológiu lúk a pasienkov 
 rozbehol tímové výskumy flóry a vegetácie vybraných pohorí Slovenska; za publikáciu                    

Hole južnej časti Veľkej Fatry získal s kolektívom  jednu z prvých Cien SAV (1956) 
 prvý vedúci Laboratória geobotaniky a systematiky rastlín (1953  1956),                               

predchodcu oddelení geobotaniky a systematiky rastlín BÚ SAV 
 skladateľ vážnej hudby (skomponoval vyše 100 hudobných diel - opera, balet,                                 

skladby pre symfonický orchester), choreograf, libretista, básnik, herec, fotograf;                                 
v r. 1956 repatrioval do Ruska 



Doc. RNDr. Ján Futák, CSc. 
 13. 1. 1914 (Turová), † 7. 7. 1980 (Bratislava) 

 kňaz, botanik, ochranca prírody; špecialista na floristický, taxonomický                              
a fytogeografický výskum Slovenska a karpatské endemity; popularizátor botaniky 

 priekopník vydávania botanickej bibliografie Slovenska; zakladateľ dokumentácie                       
o rozšírení cievnatých rastlín na Slovensku; spolutvorca projektu TANAPu a prvého 
zákona o ochrane prírody (1955); zakladateľ diela Flóra Slovenska a editor prvých                   
3 zväzkov (1966 – 1982), tvorca fytogeografického členenia Slovenska; slovenský 
zástupca riešiteľského tímu diela Atlas Florae Europaeae, zv. 1  5 (1972  1980)  

 vedúci Odd. systematiky rastlín (1963  1980); spoluzakladateľ Slov. bot. spoločn.                        
a jej predseda (1959 – 1969), Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny                               
ako aj Botanického ústavu Slovenskej univerzity (dnešnej Katedry botaniky UK) 

 držiteľ mnohých vyznamenaní (štátne, UK, ČSAV, SAV, ČSBS, SBS, SNM) 



RNDr. Ing. Dezider Magic 
* 24. 10. 1920 (Hrnčiarske Zalužany), † 31. 10. 2005 (Bratislava) 

 fytocenológ, lesník, pedagóg; špecialista na lesné spoločenstvá a taxonómiu                      
drevín, najmä dubov; popularizátor botaniky a zanietený ochranca prírody 

 spoluautor Geobotanickej mapy Slovenska (1986); autor scenára  a odborný                   
poradca 3 krátkych prírodovedných filmov (napr. Cyklámen fatranský; 1979) 

 zakladajúci člen Slovenskej botanickej spoločnosti, jej predseda (1969  1973)                     
a organizátor prvého zjazdu SBS v Tisovci (1970); zakladajúci člen Gemerskej 
vlastivednej spoločnosti a Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny 



RNDr. Ján Michalko, CSc. 
* 4. 6. 1921 (Nižné Nemecké), † 9. 9. 1999 (Bratislava) 

 spoluzakladateľ systematického botanického výskumu na BÚ SAV                
a mapovania vegetácie na Slovensku 

 spoluautor komplexného vegetačného výskumu viacerých geografických            
celkov (napr. Kubínska hoľa, Veľká Fatra, Vihorlat, Liptovská kotlina);                  
vedúci autorského kolektívu diela Geobotanická mapa Slovenska (1986) 

 propagátor medzinárodnej spolupráce pri výskume vegetácie v Európe 
 vedúci Oddelenia geobotaniky a systematiky rastlín BÚ SAV (1956  1963),                      

resp. Odd. geobotaniky (1963  1982) 



RNDr. Terézia Krippelová, CSc. 
* 1. 5. 1922 (Bratislava), † 10. 10. 2002 (Bratislava) 

 zakladateľka výskumu synantropnej flóry a vegetácie na Slovensku  
 (spolu)autorka nadčasových publikácií Ekológia burín v okopaninách (1953),                                       

Ako sa rozmnožujú a rozširujú rastliny (1987) 
 organizátorka československých sympózií Synantropná flóra a vegetácia                                

(1970, 1973, 1978, 1984) s medzinárodnou účasťou 
 zakladajúca členka Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV a jej Sekcie pre                

výskum synantropnej flóry a vegetácie, predsedníčka sekcie (1969 – 1982)  



Ing. Jozef Kolek, DrSc. 
* 2. 11. 1923 (Suchá nad Parnou), † 18. 12. 1990 (Bratislava) 

 špecialista v oblasti fyziológie koreňa, produkčnej ekológie  a propagátor                                       
hraničných vedných odborov (biofyzika, rádiobiológia) 

 zakladateľ  medzinárodných sympózií o štruktúre a funkcii koreňa (1971  2011)                   
a stretnutí českých a slovenských fyziológov (Dni rastlinnej fyziológie, 1977  2013) 

 autor a editor knižných publikácií Fyziológia koreňového systému rastlín (1988)                                 
a Physiology of the Plant Root System (1992) 

 jeden zo zakladateľov Laboratória rastlinnej biológie SAV (1953)                                                                     
a neskôr BÚ SAV (1964) a jeho dlhoročný riaditeľ (1965  1974) 

 výkonný redaktor časopisu Biológia, séria C – Všeobecná biológia (1956  1990) 



RNDr. Mária Luxová, DrSc. 
* 26. 9. 1924 (Bratislava), † 13. 6. 2000 (Bratislava) 

 priekopníčka v oblasti funkčnej anatómie a histológie rastlín;                                        
predstaviteľka štruktúrnej botaniky v 20. storočí v Československu;                                    
autorka koncepcie zákonitostí vývinu pletív koreňa z hľadiska ich rastu a diferenciácie 

 autorka významnej československej vysokoškolskej učebnice  Anatomie a morfologie 
rostlin (1. a 2. vydanie, 1965, 1974) 

 zakladateľka a riaditeľka Laboratória rastlinnej biológie SAV (1954  1959),                           
jedného zo základov neskoršieho BÚ SAV 

 Významná osobnosť SAV (2004); zaradená do prezentácie už nežijúcich osobností našej 
vedy „Slovenskí vzdelanci - Doctissimi Slovaciae V“ (2006) 



RNDr. Vladimír Kozinka, DrSc. 
* 25. 9. 1927 (Dolné Naštice, okr. Bánovce nad Bebravou) 

 odborník v oblasti fyziológie vodného režimu rastlín 
 do metodického manuálu Methods of Studying Plant Water Relations (1974) 

napísal kapitolu „Water Absorption by Roots“; významne prispel k poznaniu 
príjmu a transportu vody v koreňovom systéme lipnicovitých (kukurica, 
cirok) a k poznaniu porúch vo vodnom režime marhule 

 vedúci Oddelenia fyziológie rastlín (1969  1977) 
 jeden z prvých absolventov (1947  1952) a pedagógov (1952  1960) 

Ústavu fyziológie a biológie rastlín (neskôr Katedra fyziológie rastlín PríF SU) 



Ing. Cyprián Paulech, CSc. 
* 27. 11. 1929 (Modrová), † 28. 12. 2001 (Bratislava) 

 odborník v oblasti fytopatogénnych mikroskopických húb (Erysiphales, Ustilaginales), 
patofyziológ a mykológ; iniciátor štúdia vzťahov parazit – hostiteľ                                                              
(múčnatka trávová – jačmeň) 

 autor monografického spracovania Erysiphales v edícii Flóra Slovenska X/1. Huby                     
Múčnatkotvaré (Erysiphales) (1995); spoluautor monografie Vplyv múčnatky trávovej                                        
na fyziologické procesy jačmeňa (1975, autorský kolektív odmenený Cenou SAV) 

 vedúci Oddelenia patologickej fyziológie rastlín (1966  1992) 
 zakladateľ a autor herbárovej zbierky rastlín napadnutých mikroskopickými hubami                  

(Erysiphales, Ustilaginales, Uredinales) na BÚ SAV 



RNDr. Lýdia Bertová, CSc. 
* 8. 12. 1931 (Bratislava) 

 odborníčka na taxonomicko-chorologický výskum cievnatých rastlín Slovenska 
 editorka alebo spolueditorka 6 zväzkov diela Flóra Slovenska (1982 – 1993);            

floristická inventarizácii Malých Karpát, Podunajskej nížiny a i. 
 vedúca Oddelenia systematiky rastlín, neskôr Odd. taxonómie vyšších rastlín                     

(1980  1991), kustódka herbárových zbierok BÚ SAV (1969 – 1991) 
 držiteľka Ceny SAV, Holubyho pamätnej medaily SBS a Zlatej čestnej plakety SAV 



Doc. Ing. Fridrich Frič, DrSc. 
* 10. 2. 1932 (Bratislava), † 25. 12. 1995 (Bratislava) 

 predstaviteľ patologickej fyziológie rastlín; odborník fytopatogenézy múčnatky trávovej             
na jačmeni; propagátor a popularizátor slovenskej vedy 

 spoluautor knižných publikácií Praktikum a analytické metódy vo fyziológii rastlín (1979) 
a Obecní fytopatologie (1989) 

 vedúci Oddelenia patologickej fyziológie rastlín a mykológie (1990  1995) 
 zakladateľ Laboratória biochémie rastlín a Rádioizotopového laboratória BÚ SAV                             

a vynikajúci experimentátor využívajúci fyzikálno-chemické metódy v biológii rastlín 



RNDr. Oľga Erdelská, DrSc. 
* 29. 9. 1933 (Bratislava) 

 zakladateľka rastlinnej embryológie v Československu 
 autorka základnej monografie z oblasti rastlinnej embryológie (Embryológia 

krytosemenných rastlín, 1981), vysokoškolských skrípt (1974, 1999)                                                        
a knižných publikácií o liečivých rastlinách (2008, 2013); autorka                                                                
priekopníckych vedeckých filmov o procesoch prebiehajúcich v zárodočných                                              
mieškoch rastlín v čase oplodnenia a v prvých fázach embryogenézy 

 členka Učenej spoločnosti SAV; Významná osobnosť SAV (2003) 
 predsedníčka Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV (1993  1999) 



RNDr. Ivan Pišút, DrSc. 
* 13. 3. 1935 (Bratislava) 

 zakladateľ slovenskej lichenológie; jeden z prvých svetových odborníkov 
skúmajúcich stav životného prostredia pomocou lišajníkov 

 autor prvých slovenských určovacích kľúčov a učebných textov o 
lišajníkoch, spoluautor súpisov a červených zoznamov lišajníkov Slovenska 

 laureát Ceny SAV (2005), predseda Vedeckej rady BÚ SAV (1992  1996) 
a Spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore 
mykológia (1990 – 1997), člen komisií pre obhajobu dizertačných 
doktorských prác vo vednom odbore botanika a ochrana rastlín  

 najvýznamnejší budovateľ národných lichenologických zbierok BÚ SAV 
a SNM v Bratislave, popularizátor vedy a ilustrátor 



RNDr. Otília Gašparíková, CSc. 
* 12. 5. 1939 (Tvrdošín) 

 odborníčka metabolizmu rastlín a fyziológie stresu 
 spoluautorka monografie Fyziológia koreňového systému rastlín (1988)                                           

a vysokoškolskej učebnice Fyziológia rastlín (2002) 
 organizátorka porevolučnej obnovy BÚ SAV a jeho riaditeľka (1990  1998) 
 členka Vedeckého kolégia ČSAV (1985  1992) a predsedníčka                                                

Vedeckého kolégia SAV pre biologicko-ekologické vedy (1990  1995) 



RNDr. Štefan Maglocký, CSc. 
* 19. 12. 1937 (Pitvaros, Maďarsko), † 15. 3. 2008 (Bratislava) 

 špecialista na xerotermnú vegetáciu 
 (spolu)autor zoznamov spoločenstiev a ohrozených rastlín Slovenska, publikácií                 

Xerotermná vegetácia v Považskom Inovci (1979), Geobotanická mapa Slovenska (1986), 
Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR (1999) 

 zástupca riaditeľa ÚEBE SAV (1985  1990), vedúci Oddelenia geobotaniky (1982  1990)                
a sektoru botaniky ÚEBE SAV (1986  1990) 

 hosťujúci docent na PriF UK v Bratislave; národný koordinátor za Slovensko pre prípravu 
vegetačnej mapy Európy; aktívny člen Československého a Slovenského národného komitétu 
pre UNESCO Človek a biosféra, Hlavného výboru Slovenskej botanickej spoločnosti 
 



RNDr. Eva Kmeťová, CSc. 
 17. 9. 1942 (Přelouč, okr. Pardubice) 

 odborníčka na taxonomicko-chorologický výskum Slovenska,                                                
so zameraním na čeľade Lamiaceae, Lythraceae, Plantaginaceae                                                           
a rody Aconitum, Dianthus, Epilobium, Lepidium 

 autorka viacerých kapitol diela Flóra Slovenska; slovenská zástupkyňa 
riešiteľského tímu diela Atlas Florae Europaeae, zväzky 6  12                               
(1983  1999); spolupráca na floristickej inventarizácii Malých                                
Karpát, Nízkych Tatier a Podunajskej nížiny 

 vedúca Oddelenia taxonómie vyšších rastlín (1991  1997) 


