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* * * 

 

Vyhodnotenie aktivít SZS za rok 2013 

 

Pred rokom, dňa 16. marca 2013 v bulletine SZS 1/2013, 

predstavil nový výbor Slovenskej zoologickej 

spoločnosti pri SAV aktivity, ktoré by v priebehu roka 

2013 chcel pripraviť a ponúknuť členom SZS a ďalším 

záujemcom z radov širšej verejnosti.  

Na prelome rokov 2012 a 2013 (22. november 2012 

až 31. máj 2013) sa SZS spolupodieľala na organizácii 

autorskej výstavy fotografií živočíchov Mateja Žiaka na 

Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vernisáž 

výstavy bola spojená s odbornou prednáškou autora 

o fotografovaní zoologických objektov. Kurátorom 

výstavy bol Andrej Mock z UPJŠ v Košiciach (pozri 

Bulletin SZS 4/2013). 

Prvou akciou minulého roka uskutočnenou pod 

hlavičkou SZS bol „Úvod do bioštatistiky v R“ 

v Bratislave lektorovaný a garantovaný Marekom 

Svitkom z Fakulty ekológie a environmetalistiky TU vo 

Zvolene (Bulletin SZS 1/2013). Kurz nadviazal na 

školenia k štatistickému programu R, ktoré sa 

uskutočnili na jeseň roka 2012 v Nitre, Prešove a vo 

Zvolene. Vzhľadom na pozitívne ohlasy ho 

predsedníctvo SZS zorganizovalo aj na Ústave zoológie 

SAV v Bratislave v dňoch 1. – 3. februára 2013 

a priblížilo ho tak aj 14 záujemcom z tohto regiónu. 

Na jar v roku 2013 sa uskutočnili tri akcie zamerané 

na pozorovanie vtákov. V dňoch 20. marca až 24. apríla 

prebiehal kurz pozorovania vtákov a ich poznávania 

podľa hlasových prejavov. Určený bol pre študentov 

a širšiu verejnosť a v uvedenom období prebiehal každú 

stredu v ranných hodinách vo Zvolene. 

 

 
 

Počas dvojdňovej terénnej exkurzie za vtákmi Kremnických 
vrchov boli demonštrované aj metódy ich odchytu (foto V. 
Kubovčík). 

 

V spolupráci s Mestom Zvolen pri príležitosti 770. 

výročia jeho založenia pripravila SZS pozorovanie 

vtákov aj pre seniorov, invalidných občanov a matky na 

materskej dovolenke. Akcia mala názov „Za vtáčími 
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obyvateľmi nášho mesta“ a prebehla v dňoch 16. a 18. 

apríla 2013. 

Pozorovania vtákov vyvrcholili dvojdňovou terénnou 

exkurziou s názvom „Poznávanie vtáčích hlasov 

Kremnických vrchov“. Uskutočnila sa počas víkendu 27. 

a 28. apríla 2013 a bola pripravená aj vďaka výbornej 

spolupráci s Vysokoškolským lesníckym podnikom TU 

vo Zvolene. 

Všetky tri spomenuté ornitologicky zamerané akcie 

lektoroval a odborne garantoval Jozef Sklenár z Centra 

ďalšieho vzdelávania Technickej univerzity vo Zvolene 

(Bulletin 3/2013). 

Najvýznamnejším a najväčším podujatím, ktoré 

v uplynulom roku naša spoločnosť organizovala, bol 

determinačný kurz „Drobné cicavce (piskorotvaré 

a myšotvaré) Slovenska: praktický kurz determinácie 

a metód výskumu drobných cicavcov“ uskutočnený 

v dňoch 10. až 13. októbra 2013 v Stredisku 

environmentálnej výchovy Dropie pri Zemianskej Olči. 

Akciu lektorovali a odborne garantovali Ivan Baláž 

a Michal Ambros. Absolvovalo ju 15 účastníkov 

(Bulletin SZS 4/2013). 

 

 
 
Odchyty drobných zemných cicavcov počas kurzu v SEV Dropie 
boli veľmi úspešné (foto V. Kubovčík). 

 

Môžeme konštatovať, že zo siedmych plánovaných 

akcií na rok 2013 sa podarilo výboru SZS realizovať šesť 

z nich. Chiropterologické minimum sa z organizačných 

dôvodov neuskutočnilo – pevne veríme, že tento „rest“ 

v tomto roku napravíme. 

Okrem toho, v priebehu roka 2013 výbor SZS vydal 

štyri čísla bulletinu SZS (16. marec, 10. jún, 5. júl a 20. 

december 2012), ktorému bolo pridelené ISSN. 

Účastníkom úprimne ďakujeme za ich priazeň, pevne 

veríme, že sa im akcie SZS páčili a oslovia ich aj ďalšie 

pripravované podujatia. Naše osobitné poďakovanie 

patrí lektorom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom 

prispeli k príprave akcií SZS v roku 2013! 

 

Vladimír Kubovčík 
Katedra biológie a všeobecnej ekológie FEE TU vo Zvolene 

e-mail: kubovcik@tuzvo.sk 

 

* * * 

 

Čo pre vás pripravujeme v tomto roku? 

 

V roku 2014 sa členovia výboru SZS budú opäť snažiť 

pripraviť niekoľko akcií a ponúknuť ich všetkým 

záujemcom. Tu je uvedený ich stručný prehľad, 

o podrobnostiach vás budeme včas informovať: 

 

Matej Žiak „Zoologický koktail“ 

výstava umeleckých fotografií našich živočíchov, 12. 

február až 10. máj 2014 Katedra ekológie FHPV 

Prešovskej univerzity a Univerzitná knižnica Prešovskej 

univerzity v Prešove (vernisáž 12. februára 2014), akcia 

zdarma 

 

Ladislav Pekárik a ďalší organizátori „World Fish 

Migration Day – Svetový deň migrácie rýb“ 

24. máj 2014, Bratislava, akcia zdarma 

 

Ladislav Pekárik a ďalší organizátori „Danube Day – 

Deň Dunaja“ 

jún 2014, Bratislava, akcia zdarma 

 

Peter Bačkor „Chiropterologické minimum“ 

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici, máj 2014, akcia zdarma 

 

SZS a ďalší organizátori „Zoológia 2014“ 

kongres zoológov spojený s valným zhromaždením SZS, 

20. až 22. november 2014, Prešovská univerzita 

v Prešove, akcia platená 

 

Budeme veľmi radi, ak aj členovia spoločnosti prídu 

s návrhmi ďalších podujatí, o ktoré by mali záujem 

a ktoré by mohla SZS v budúcnosti organizovať. 

 

Vladimír Kubovčík 
Katedra biológie a všeobecnej ekológie FEE TU vo Zvolene 

e-mail: kubovcik@tuzvo.sk 

 

* * * 

mailto:kubovcik@tuzvo.sk
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Spolupráca medzi Slovenskou zoologickou 

spoločnosťou a časopisom Folia faunistica Slovaca 

 

V roku 2013 bola uzavretá ústna dohoda o spolupráci 

medzi Slovenskou zoologickou spoločnosťou 

a vydavateľom časopisu Folia faunistica Slovaca. 

Časopis začal vychádzať v druhej polovici 90-tych rokov 

20. storočia. Odvtedy sa stal najvýznamnejším 

periodikom publikujúcim originálne výsledky 

zoologického výskumu na Slovensku. Prinášame vám 

rozhovor s vydavateľom časopisu RNDr. Eduardom 

Stloukalom, PhD. a tak vám ho priblížiť. 

 

Vladimír Kubovčík (VK): „Edo, Folia faunistika Slovaca 

(FFS) je v súčasnosti najprestížnejší časopis publikujúci 

výsledky zoologického výskumu, ktorý na Slovensku 

vychádza. Môžete nám povedať ako vznikol? Aká je 

jeho história?“ 

Eduard Stloukal (ES): „Hodnotenie prestíže časopisu je 

milé, snažíme sa, aby to bol časopis dobrý po každej 

stránke – po odbornej, grafickej, redakčnej a aby bol 

užitočný pre celú zoologickú obec. Pravdou je, že to je 

jediný čisto zoologický časopis vychádzajúci na 

Slovensku, ktorý publikuje práce z celého spektra 

zoologických disciplín. 

V prvej polovici 90-tych rokov sa ukázala potreba 

prechodu od publikovania výsledkov zoologického 

výskumu v rôznych efemérnych publikáciách 

a príležitostných zborníkoch, ktoré sú súborne 

označované ako „sivá literatúra“, k vydávaniu prác 

v regulárnych časopisoch. Zároveň sa však ukázalo, že 

na Slovensku neexistuje univerzálny časopis, v ktorom by 

sa dali publikovať práce o všetkých taxónoch a otázkach 

ekológie, diverzity fauny Slovenska. 

Doc. Dušan Matis a niekoľko jeho blízkych 

spolupracovníkov preto v roku 1996 s podporou svojho 

projektu „Fauna Slovenska, jej genofond a jeho 

využitie“ sformulovali koncepciu časopisu, cieľom 

ktorého bolo vytvoriť platformu na publikovanie cenných 

údajov o faune, kratších i rozsiahlejších štúdií, zoznamov 

druhov, prvonálezov a faunistických správ. 

V redakčnej rade prvých ročníkov boli okrem 

zakladateľa časopisu doc. Dušana Matisa, ktorý bol jeho 

šéfredaktorom, aj Oľga Štepanovičová, Jozef Halgoš, 

Vladimír Košel, Iľja Krno, Oto Majzlan a Eduard 

Stloukal. V roku 2000 pribudla v redakčnej rade Milada 

Holecová. 

Prvé ročníky časopisu vychádzali v jednozväzkovej 

podobe len s prideleným ISBN. V roku 2000 začali FFS 

vychádzať s vlastným ISSN a ich vydávanie odvtedy 

zabezpečuje firma Faunima. V roku 2002 sme zmenili 

formát časopisu na veľkosť A4 a od roku 2003 nastala 

podstatná zmena, keď sme prešli vďaka možnostiam, 

ktoré nám poskytol projekt Fauna Europaea, na 

elektronickú formu publikovania a príspevky sa stali 

univerzálne dostupné zo servera 

http://zoology.fns.uniba.sk. Možno s troškou hrdosti 

povedať, že sme v tom čase podstatne predbehli dobu, 

keď sme sa ocitli medzi vôbec prvými on-line časopismi. 

Žiaľ, nové technológie sa občas nesnúbia 

s konzervatívnosťou ľudí a tak sme po pár rokoch 

výlučne elektronickej distribúcie príspevkoch prikročili 

aj k vydávaniu menšieho počtu tlačených kópií pre 

knižnice a záujemcov o hmotnú podobu publikácií. Túto 

formu vydávania si držíme dodnes. V roku 2003 som sa 

stal editorom časopisu a redakčná rada bola rozšírená 

o ďalších členov (Peter Bitušík, Alexander Dudiňák, 

Stanislav Kalúz, Ján Kautman, Ľubomír Vidlička) spolu 

na 13-členný tím. 

Od roku 2009 má časopis dvoch editorov, keď sa do 

redakčnej práce s entuziazmom zapojil Peter Fenďa. 

Príspevky od roku 2010 sú avizované aj na Facebooku, 

kde informujeme komunitu priaznivcov o novinkách 

v našom časopise a pridávame aj ďalšie zaujímavosti, 

ktoré v samotnom časopise nie sú. V roku 2012 došlo 

k reorganizácii redakčnej rady časopisu, keď sa jej 

členmi stali Milada Holecová, Tomáš Čejka, Henrik 

Kalivoda, Ján Kautman a obaja editori (Peter Fenďa 

a Eduard Stloukal). Od roku 2013 má časopis aj 

medzinárodnú dozornú radu, ktorej členmi sa stali 

Gerhart Aubrecht (Rakúsko), Wieslaw Bogdanowicz 

(Poľsko), Václav Pižl a Ivan H. Tuf (Česká republika). 

Novým impulzom pre rozvoj časopisu je spolupráca 

medzi vydavateľom a Slovenskou zoologickou 

spoločnosťou od roku 2013, ktorú v redakčnej rade 

časopisu zastupujú Michal Ambros, Peter Bačkor, Ivan 

Baláž, Vladimír Kubovčík a Peter Manko.  

V roku 2014 sme sa „presťahovali“ na nový server  

(www.ffs.sk) a pripravili nový webový dizajn časopisu, 

ktorý sa graficky zhoduje s dizajnom tlačenej podoby 

časopisu.“ 

 

VK: „Práca v redakčnej rade FFS je dobrovoľná, bez 

nároku na finančnú odmenu. Kto vo FFS pracoval, resp. 

aktuálne pracuje?“ 

ES: „Zloženie redakčnej rady sa postupne menilo 

a vyvíjalo, ako je uvedené v predošlej odpovedi. 

V posledných rokoch je ťažisko redakčnej práce na 

dvoch editoroch časopisu (Peter Fenďa a ja). Materiálne 

zázemie vydávania časopisu, programovanie webového 

portálu i distribúciu výtlačkov zabezpečuje jeho 

vydavateľ. 

http://zoology.fns.uniba.sk/
http://www.ffs.sk/
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Všetky aktivity redakčnej rady sú nehonorované 

a som členom redakčnej rady vďačný za ochotu a čas 

strávený pri práci na vydávaní časopisu. 

Nie je to optimálny „biznis model“, lebo som si 

vedomý, že každý si zaslúži za svoju prácu odmenu, ale 

na druhej strane chceme udržať publikovanie bez 

poplatkov za stránky a spracovanie rukopisov a zároveň 

neobmedzovať čitateľov platením za prístup k článkom – 

takže v tomto systéme je problém nájsť dostatočný 

rozpočet.“ 

 

VK: „Ako sa vyvíjal záujem o publikovanie v časopise? 

Približne koľko článkov je ročne publikovaných a na 

druhej strane, koľko ich býva odmietnutých, pretože 

nespĺňajú kritériá pre uverejnenie?“ 

ES: „Počet príspevkov je kolísavý, ale v posledných 

rokoch sme dosiahli počet 30 – 40 článkov a rozsah do 

400 strán formátu A4. Aj vďaka zaradeniu do 

medzinárodných databáz (Zoological Record, EBSCO) 

sa zvýšil prísun rukopisov a aktuálne dosahujeme našu 

hornú hranicu pri dostupných personálnych 

a finančných možnostiach. Slabšie to bolo v polovici 

minulého desaťročia, keď sa nový model elektronického 

publikovania presadzoval len pomaly a mnohí ľudia 

k nemu pociťovali nedôveru. 

Nesnažíme sa odmietať rukopisy kvôli štatistike – 

skôr „tlačíme“ autorov k prerobeniu rukopisov do 

prijateľnej podoby (čo niekedy môže predĺžiť dobu 

spracovania), ale odmietame rukopisy, ktoré skutočne 

neprinášajú žiadne rozšírenie zoologického poznania 

alebo ich publikovanie by bolo samoúčelné (nikto by ich 

nečítal). V priemere to je okolo 10 % rukopisov. 

Na druhej strane, články ktoré sú zaujímavé 

a pripravené podľa redakčných smerníc sme vďaka 

nášmu redakčnému systému schopní zverejniť v priebehu 

pár dní. 

Vo FFS vyšlo už takmer 350 článkov, čo je celkom 

úctyhodné číslo.“ 

 

VK: „Z ktorej oblasti zoológie články vo FFS svojim 

zameraním dominujú? Menilo sa obsahové zameranie 

článkov v priebehu existencie časopisu?“ 

ES: „Prirodzene vo FFS dominujú faunistické príspevky 

– zoznamy druhov, analýzy spoločenstiev, diverzita 

a ekológia fauny. Celkovo je profil článkov zrkadlom 

oblastí výskumu na Slovensku – pomerne veľa 

príspevkov je z oblasti arachno-entomológie, 

entomológie, hydrobiológie, protistológie,... 

Prejavuje sa skutočnosť, že na niektoré taxóny proste 

na Slovensku nemáme odborníkov alebo, naopak, 

existencia špecializovaného časopisu.“ 

 

VK: „Privítali by ste viac príspevkov z konkrétneho 

odboru zoológie?“ 

ES: „Privítal by som, keby nám na Slovensku vyrástli 

odborníci na nedostatočne prebádané taxóny, aby sme 

mali lepšie poznanie o diverzite fauny v našej krajine. 

Nemám osobnú preferenciu k zameraniu príspevkov – 

radšej mám dobre napísané, kvalitné a zaujímavé 

príspevky...“ 

 

VK: „Aká je Vaša vydavateľská politika?“ 

ES: „Našim cieľom je umožniť publikovanie čo 

najširšieho súboru informácií o faune Slovenska 

i okolitých krajín. Množstvo cenných informácií 

„zapadne prachom“ v diplomových prácach, veľa 

zaujímavých informácií zistia laici, nadšenci, 

negraduovaní zoológovia (úmyselne nepoužívam termín 

amatérski či neprofesionálni zoológovia), čiže tí, ktorých 

v angličtine označujeme ako „citizen scientists“. 

Nechceme, aby sa faunistické údaje „strácali“.“ 

 

VK: „Koncom roka 2012 ste prišli s návrhom, aby sa 

FFS stal vedeckým časopisom Slovenskej zoologickej 

spoločnosti pri SAV a s ponukou spolupráce medzi 

vydavateľom časopisu a SZS. Čo Vás k tomuto kroku 

viedlo? Čo od tejto spolupráce očakávate?“ 

ES: „SZS je profesnou organizáciou s dlhou tradíciou 

a ako jediná na Slovensku má podobné zameranie ako 

náš časopis – kým my sa zameriavame na publikovanie 

informácií o všetkých taxónoch, SZS spolčuje (alebo 

vytvára priestor pre) všetkých potenciálnych autorov 

takýchto informácií. Prepojenie časopisu s vedeckou 

inštitúciou či organizáciou je obojstranne prospešné. 

O tesnejšej spolupráci medzi SZS a FFS som 

uvažoval už dávnejšie – každá významnejšia vedecká 

spoločnosť má väčšinou aj záštitu nad vydávaním 

odborného časopisu (pre mnohé spoločnosti je to možno 

hlavné pole pôsobenia) – ale v čase, keď som bol 

súčasne vedúcim Katedry zoológie i členom výboru SZS 

by túto spoluprácu niekto mohol nesprávne 

interpretovať, preto som sa s ponukou spolupráce na 

výbor SZS obrátil až koncom roka 2012. 

Zastávam názor, že SZS potrebuje ako vedecká 

spoločnosť slušný odborný časopis a viem, že budovanie 

nového časopisu trvá roky (a nemusí sa podariť) – na 

Slovensku sme pokusov s neúspešným vznikom časopisov 

v posledných rokoch zaregistrovali viacero. Preto si 

myslím, že pre SZS je participovanie na vydávaní FFS 

dobrým krokom. 

Pre FFS by spolupráca mohla priniesť viac 

kvalitných rukopisov od členov spoločnosti, pomoc pri 
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propagácii časopisu, kredit oficiálneho časopisu 

spoločnosti. Otázku podielu na materiálnom zabezpečení 

vydávania časopisu je možno ešte predčasné riešiť. 

Časopis FFS vznikol na pôde Katedry zoológie PríF 

UK, naďalej je s ňou prepojený prostredníctvom 

súčasných editorov a viacerých členov redakčnej rady. 

Vydávanie časopisu nepatrí medzi priority súčasného 

vedenia katedry, a tak verím, že v spolupráci so SZS 

nikto nebude hľadať žiaden podtón.“ 

 

VK: „Na základe tejto Vašej ponuky prebehla vo výbore 

SZS diskusia. Vašu ponuku na spolupráce prijali piati 

členovia výboru spoločnosti – stali sa členmi redakčnej 

rady FFS, niektorí sú ochotní pustiť sa aj do editorskej 

práce. Ako sa táto spolupráca rozvíja?“ 

ES: „V súčasnosti sa zástupcovia výboru SZS podieľajú 

na vydávaní časopisu formou práce v redakčnej rade – 

schvaľovaním vydania článkov, pripomienkami 

a ďalšími „radosťami“, ktoré prináša redakčná práca. 

Editorská práca v časopise vyžaduje ešte viac času 

a energie a som rád, že kolegovia majú o to záujem. 

Predpokladám, že v najbližšom období sa spoločne 

stretneme, aby sme vyriešili podrobnosti – sú to veci, 

ktoré sa nedajú preberať elektronickou poštou.“ 

 

VK: „Na záver nášho rozhovoru skúste byť tak trochu 

vizionárom! Kde vidíte časopis Folia Faunistica Slovaca 

o 2, 3 alebo, dajme tomu, o 5 rokov?“ 

ES: „Je to veľmi nevďačná otázka. Na jednej strane sa 

v nej spájajú vlastné predstavy a priania a na druhej 

vedomie reálnych možností. 

Takže, prial by som si, aby FFS rástli počtom 

i kvalitou príspevkov, aby v nich bolo publikovaných 

veľa zaujímavých príspevkov o diverzite fauny, aby 

medzi autormi pribúdala mladá generácia zoológov. 

Chceme zabezpečiť úplné indexovanie informácií 

v článkoch do databáz taxónov a lokalít, a využitie 

ďalších možností, ktoré prináša digitálna technológia. 

Bol by som rád, keby sme dosiahli zaradenie časopisu do 

ďalších medzinárodných databáz.“ 

 

VK: „Ďakujem Vám za Váš čas a zaujímavé informácie 

o FFS!“ 

 

Vladimír Kubovčík 
Katedra biológie a všeobecnej ekológie FEE TU vo Zvolene 

e-mail: kubovcik@tuzvo.sk 

* * * 

 

 

 

 

Sedemdesiatnik profesor Jozef Terek 

 
„Ekológia, to nie je iba veda a poznanie, ale je to aj osobný spôsob 

života, kde sa majú presadzovať ušľachtilé cnosti vedúce k trvalo 

udržateľnému životu.“  

Jozef Terek 

 

Významné životné jubileum oslavuje vo februári tohto 

roka prof. RNDr. Jozef Terek, PhD. 

 

 
 
Jubilant prof. Jozef Terek (foto z archívu oslávenca). 

 

Narodil sa na východe Slovenska, v Brestove pri 

Humennom. Počas detstva, ktoré tu prežil, si vypestoval 

intenzívny vzťah k prírode a okolitému prostrediu. Tento 

svoj vzťah i schopnosť pragmaticky vnímať 

poľnohospodársku krajinu a vzťahy v nej, ďalej rozvíjal 

na Strednej poľnohospodárskej škole v Čaklove. Po 

skončení strednej školy sa prejavil jeho cestovateľský 

duch a obrovská túžba poznávať. Na Prírodovedeckej 

fakulte UPJŠ v Košiciach začal vysokoškolské štúdium 

biológie a chémie. S veľkou snahou a usilovnosťou 

v ňom pokračoval na Prírodovedeckej fakulte UK 

v Bratislave, diplomovú prácu robil na Prírodovedeckej 

fakulte KU v Prahe a titul RNDr. získal na 

prírodovedeckej fakulte UJEP v Brne. Jeho študijná púť 

sa končí na PríF UK, kde obhájil dizertačnú prácu 

venovanú sieťovému zooplanktónu a zoobentosu 

Veľkého Vihorlatského jazera. Tému sekundárnej 

produkcie tu poňal inovatívnym spôsobom a získané 

výsledky zúročil pri hlbších ekologických štúdiách. 

Jemu vlastná snaha o využitie získaných výsledkov, ich 

aplikáciu v praxi, neustále kladenie otázky: „Na čo je to 

mailto:kubovcik@tuzvo.sk
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dobré?“ boli ocenené už pri publikovaní výsledkov 

dizertačnej práce v časopise Biológia, za ktoré v roku 

1982 získal Cenu literárneho fondu. Jeho habilitačná 

práca „Hodnotenie faunistických a ekologických 

poznatkov pre krajinno-ekologické plánovanie“ obhájená 

na Technickej univerzite vo Zvolene nesie tiež tento jeho 

rukopis, ktorému je verný dodnes. 

 
„Človek počas svojho života blúdi a pohybuje sa akoby 

v začarovanom kruhu...“ 
Jozef Terek 

 

Profesná kariéra prof. Tereka sa tiež podobá púti, 

ktorú začal v roku 1968 v Prešove, kde sa dvakrát 

opätovne vracia (začarovaný kruh?). Nebola to však už 

jeho voľba, ani prejav cestovateľskej vášne. Reagoval 

len na vzniknutú situáciu. Katedra biológie, geológie 

a základov poľnohospodárstva Pedagogickej fakulty 

UPJŠ v Prešove, na ktorej svoju kariéru začína, v roku 

1979 zaniká a tak prof. Terek až do roku 1993 pôsobil na 

košickej Pobočke pre ekológiu poľnohospodárskej 

krajiny CBEV SAV v Bratislave. Na tomto pracovisku, 

ktorého bol vedúcim, sa prejavili jeho organizačné 

a manažérske schopnosti. Trojica pracovníkov sa počas 

jeho pôsobenia rozrástla na 30 vedeckých a odborných 

pracovníkov, zlepšila sa infraštruktúra a materiálne 

zabezpečenie. Tak sa z nej stalo renomované pracovisko 

SAV, čo položilo základ transformácie na Ústav 

ekológie poľnohospodárskej krajiny SAV Košice. Po 

prvom návrate na pôvodné pracovisko v Prešove výrazne 

prispel k formovaniu samostatnej Prešovskej univerzity. 

Vzhľadom na množstvo kontaktov a cesty do zahraničia 

sa na Fakulte humanitných a prírodných vied stal na 

jedno funkčné obdobie prodekanom pre zahraničné 

styky. Potreba rozvíjať a prinášať niečo nové sa 

prejavovala vo vedeckej činnosti i v snahách 

o budovanie pracoviska. Hnala ho aj pri zavádzaní 

výučby ekológie a environmentalistiky do všeobecno-

vzdelávacieho základu učiteľského štúdia všetkých 

kombinácií a neskôr pri neúnavnej snahe o vznik 

samostatnej Katedry ekológie a kvality životného 

prostredia. Jej vznik mal byť odrazovým mostíkom pre 

rozvoj chémie a postupné kompletizovanie 

prírodovedných odborov na fakulte. V roku 1999 bola 

táto jeho snaha odmenená – vzniká Katedra ekológie, 

ktorú po jej vzniku vedie. Žiaľ, jeho ďalšie sny o rozvoji 

katedry a prírodných vied na PU sa počas tohto jeho 

druhého pôsobenia v Prešove nesplnili. V roku 2010 mu 

po dosiahnutí dôchodkového veku nebola predĺžená 

pracovná zmluva, krátko pôsobí na UMB v Banskej 

Bystrici a opätovne sa vracia na Prešovskú univerzitu 

v roku 2012, kde posilnil Katedru environmentálneho 

manažmentu Fakulty manažmentu. 

 
„Robiť vedu, to je rehoľa a rehoľa je absolútna pokora.“ 

Jozef Terek 

 

Prof. Terek sa na začiatku svojej kariéry venoval 

zoológii a hydrobiológii. Orientoval sa hlavne na 

planktonické druhy kôrovcov. Základy získané na 

začiatku kariéry využíva v krajinnej ekológii, pod 

vplyvom (či tlakom?) prof. Ružičku biologické 

a ekologické poznatky kategorizuje, typizuje a využíva 

pre krajinno-ekologické plánovanie. Neskôr sa aj bez 

tlaku, či cudzieho vplyvu snaží o ďalšiu aplikáciu 

získaných výsledkov. Ako ekológ so zoologickým 

backgroundom hľadá možnosti využitia faunistických 

údajov v krajinno-ekologickom hodnotení, zaoberá sa aj 

problematikou ekologicky aktívnych povrchov. 

S pribúdajúcimi rokmi rastie aj okruh jeho záujmov. 

Verí, že je potrebné púšťať sa aj do problémov, 

s ktorými nemáme veľké skúsenosti. Zvedavosť, viera, 

nové myšlienky, inšpirácie a nápady, schopnosť vidieť 

„obyčajné veci“ v širšom kontexte ho tak priviedli 

k histórii, geografii, archeológii, religionistike. Vo 

všetkých týchto oblastiach vidí súvis s ekológiou a spolu 

so skúsenosťami nadobudnutými počas mnohých ciest 

po svete dospel k viacerým zaujímavým myšlienkam, 

analógiám a názorom. Jeho návrat „k tomu, čomu 

intuitívne veril“, snaha o zdôrazňovanie správnej 

hierarchie hodnôt, presvedčenie o potrebe „ideových 

opôr“ a vzťah k prírode ho privádzajú k pokusom 

o implementáciu ekológie a environmentalistiky do 

náboženského života. 

 

 
 

Jozef Terek pri preberaní ceny literárneho fondu (foto z archívu 
oslávenca). 
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Počas svojej kariéry bol a je riešiteľom množstva 

projektov financovaných viacerými agentúrami. Mnoho 

úsilia venuje spolupráci so zahraničím, výsledkom je 

niekoľko medzinárodných projektov, akceptovaný návrh 

na zriadenie tetralaterálneho medzinárodného parku 

Horná Tisa. Získané výsledky publikoval v množstve 

(vyše 300) vedeckých a odborných prác, mimoriadnu 

pozornosť venoval aj popularizácii vedy. Na základe 

výsledkov svojej práce sa prof. Terek stal členom 

medzinárodných rád (MaB, Ramsarský výbor), členom 

viacerých rezortných komisií celoštátneho významu, 

vedeckých rád, či garantom študijných programov. 

Získal množstvo ocenení za publikačnú činnosť, rozvoj 

zoológie, ochranu prírody, vedecké a rozvojové aktivity 

i šport. 

 
„Pri cestovaní je potrebné viac počúvať, ako hovoriť a ostatné 

príde.“ 
Jozef Terek 

 

 
 
Jozef Terek na jednej zo svojich početných expedícií (foto 
z archívu oslávenca). 

 

Vášňou jubilanta je cestovanie. Vníma ho ako 

najjednoduchší a najpríjemnejší spôsob, ako získať 

poznatky a inšpirácie. Ako horolezec, vodák, potápač, 

jaskyniar, polárnik, či publicista navštívil všetky 

klimatické oblasti Zeme. Zúčastnil sa dvadsiatich 

šiestich expedícií trvajúcich viac ako mesiac (tie kratšie 

„výlety“ neráta), z ktorých množstvo sám organizoval. 

Okrem toho absolvoval 16 stáží, študijných 

a výskumných zahraničných pobytov. Vďaka zásade, že 

„treba hľadať, ako sa dá problém riešiť, nájsť spôsob, 

ako splniť svoje túžby“ sa aj v období neprajnému 

cestovateľom dostal do rôznych končín Európy, Afriky 

a Ázie, neskôr aj do Ameriky. Okrem skúseností 

a vedomostí ktoré na svojich cestách nadobudol 

a rôznym spôsobom publikoval, získal tiež obrovské 

množstvo exponátov. Zbierka prírodnín, ktorú týmto 

spôsobom vytvoril, bola obdivovaná našimi aj 

zahraničnými študentmi, či kolegami. 

 
„Už netúžim po karentoch, publikáciách v renomovaných časopisoch. 

Oveľa väčšiu radosť mi robí praktická aplikácia ekologického 

poznatku a pokiaľ vidím jej skutočnú realizáciu, tak som v extáze.“ 
Jozef Terek 

 

Do ďalších rokov teda prajeme jubilantovi veľa 

radosti z aplikácie ekologických poznatkov v praxi 

a následných extatických zážitkov. Želáme mu i pevné 

zdravie, pracovnú pohodu a radosť z milovaných dcér. 

 

Peter Manko & Ján Koščo 
Katedra ekológie FHPV, Prešovská univerzita 

17. novembra 1, 08116 Prešov 

e-mail: peter.manko@unipo.sk, jan.kosco@unipo.sk 

 

*** 

 

Dojmy k vernisáži výstavy „Zoologický kokteil“ na 

Prešovskej univerzite 

 

Začiatkom februára sa v spolupráci Katedry ekológie 

FHPV Prešovskej Univerzity, Univerzitnej knižnice PU 

v Prešove a Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV 

uskutočnila vernisáž k autorskej výstave fotografií 

Mateja Žiaka (www.wildlifephotobrothers.com), 

entomológa múzea Andreja Kmeťa v Martine pod 

názvom „Zoologický kokteil“. Vystavených 45 

veľkoformátových fotografií, ktoré vznikali v priebehu 

rokov 2008 až 2012 na územiach Malých a Bielych 

Karpát, Podunajskej nížiny, Poiplia, Strážovských 

vrchov, ale najmä v srdci malo- a veľkofatranskej 

prírody zachytáva detaily a makro zábery drobných 

bezstavovcov, hmyzu, plazov, vtákov či cicavcov v ich 

prirodzenom prostredí. Výstava fotografií bude 

študentom ako aj ostatným záujemcom sprístupnená až 

do 10. mája 2014. 

U samotného autora fotografií zanechala vernisáž 

v Prešove takýto dojem: „Z mojej strany je to veľká 

radosť, že výstava fotografií „Zoologický kokteil“ sa 

mohla po takmer polroku z Košíc presunúť do ďalšieho 

východoslovenského mesta – Prešova. Je to už moja 

mailto:peter.manko@unipo.sk
mailto:jan.kosco@unipo.sk
http://www.wildlifephotobrothers.com/
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piata autorská výstava, no zatiaľ som fotografie 

vystavoval len na západnom alebo strednom Slovensku. 

Preto ma to o to viac teší. Bol som veľmi milo 

prekvapený celou organizáciou vernisáže i celej výstavy 

zo strany Katedry ekológie FHPV PU a Slovenskej 

zoologickej spoločnosti, i výbornými a priestrannými 

výstavnými priestormi, ktoré ponúkla univerzitná 

knižnica. Samozrejme najväčšie očakávania má autor od 

návštevníkov. Bohatá účasť prekročila moje očakávania. 

Vernisáž poctili svojou prítomnosťou páni prodekani 

prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc. a doc. RNDr. Ivan 

Šalamon, CSc. a mnohí ďalší členovia pedagogického 

tímu univerzity, z ktorých niektorí naznačili, že fotografie 

využijú i pri výučbe zoológie. Naozaj v bohatom počte sa 

vernisáže zúčastnili predovšetkým študenti univerzity. 

Pre mňa to bolo obrovským zadosťučinením 

a povzbudením, keď som videl ich záujem o prírodu 

a nadchnutie sa pre jej krásy, o čom svedčia i početné 

otázky a debaty, ktoré sme strávili pri fotografiách. Som 

rád, ak výstava splní svoj poslanie. Sprostredkovať často 

nenápadné až tajomné krásy našej prírody, ktoré si 

mnohokrát neuvedomujeme. Už teraz sa teším, ak sa 

podarí do budúca opäť zavítať na pôdu Prešovskej 

univerzity s novými fotografiami z našej krásnej 

a bohatej slovenskej prírody.“ 

 

 
 

Vernišáž výstavy Mateja Žiaka bola veľmi úspešná (foto AV 
štúdio CCKV PU, Vlado Piskura). 

 

Výstava fotografií je prvou z dvoch akcií, ktorú 

v roku 2014 organizuje Katedra ekológie FHPV PU 

v spolupráci so Slovenskou zoologickou spoločnosťou 

a nadväzuje na zaujímavé podujatia, ktoré katedra 

organizovala v spolupráci so SZS v rokoch 2012 a 2013 

(workshop Molekulárne metódy v ekológii živočíchov 

a kurz Úvod do štatistiky v R). Podarilo sa to nielen 

vďaka zastúpeniu vo výbore SZS, ale najmä ochote 

a nadšenia niektorých jej členov a doktorandov. Druhou, 

najvýznamnejšou zoologickou udalosťou katedry 

v tomto roku, bude vedecký kongres slovenských 

zoológov „Zoológia 2014“, ktorý sa uskutoční na pôde 

Prešovskej univerzity 20. až 22. novembra. 

 

 
 

Autor vystavovaných fotografií Matej Žiak (druhý zľava) a kurátor 
výstavy v Prešove Peter Manko (druhý sprava) spoločne 
s prodekanmi Fakulty humanitných a prírodných vied PU doc. 
Ivanom Šalamonom (prvý zľava) a prof. Mariánom Reiffersom 
(prvý sprava) na vernisáži 12. februára 2014 v priestoroch 
Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity (foto AV štúdio CCKV 
PU, Vlado Piskura). 

 

 
 

Záujemcovia môžu krásne fotografie Mateja Žiaka v Univerzitnej 
knižnici Prešovskej univerzity obdivovať do 10. mája 2014 (foto 
AV štúdio CCKV PU, Vlado Piskura). 

 

Za fotografické zdokumentovanie vernisáže 

ďakujeme fotografovi AV štúdia CCKV PU Vladovi 

Piskurovi. 

 

Beáta Baranová & Peter Manko 
Katedra ekológie FHPV, Prešovská univerzita 

17. novembra 1, 08116 Prešov 
e-mail: bbaranova@gmail.com, peter.manko@unipo.sk 

 

*** 

 

mailto:bbaranova@gmail.com
mailto:bbaranova@gmail.com
mailto:peter.manko@unipo.sk
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Prvá Slovenská entomologická spoločnosť v Žiline 

 

Búrlivý rozvoj entomológie v 19. a začiatkom 20. 

storočia postupne vyústil v potrebu spolupráce medzi 

jednotlivými záujemcami o túto problematiku. Hmyzom 

sa zaoberajú nielen profesionálni entomológovia a tí, 

ktorí mali k uvedenej problematike blízko (učitelia 

prírodopisu, lesníci, lekári, botanici, muzeológovia, 

včelári, študenti zoológie), ale aj „celkom obyčajní 

ľudia“, ktorí mali iba lásku k prírodovede. Mnohí 

záujemcovia o entomológiu nevedeli určiť jednotlivé 

druhy hmyzu, ktoré sa im podarilo uloviť, prípadne ktoré 

im poslali priatelia a spolupracovníci z iných častí ich 

krajiny alebo iných oblastí sveta. Každý z nich nemal 

možnosť vlastniť literatúru, ktorá bola o tejto 

problematike postupne stále viac dostupná, ale bola 

veľmi drahá, lebo vyžadovala veľkú „presnosť detailu“ 

a vydávala sa zvyčajne v malých nákladoch. Postupne je 

dostupný stále rozsiahlejší a početnejší entomologický 

materiál i z málo známych alebo úplne neznámych 

oblastí sveta. Všetky tieto skutočnosti viedli k tomu, že 

sa začínajú jednotliví záujemcovia o túto problematiku 

stretať a spolupracovať navzájom. Spočiatku sa stretávali 

iba nezáväzne, spolupracovali a pomáhali si ako vedeli – 

každý podľa svojich možností, schopností a vedomostí. 

Neskôr sa organizujú v rámci iných, prevažne 

prírodovedne zameraných tzv. „učených spoločností“, 

ale postupne stále viac vzniká potreba vytvorenia 

inštitúcií, ktoré by boli úzko zamerané iba na výskum 

hmyzu. 

Úsilie o založenie entomologickej spoločnosti na 

Slovensku sa začalo začiatkom roku 1941, kedy 28. 

februára 1941
1
 z podnetu viacerých nadšencov bola po 

prvýkrát na území Slovenska
2
 založená prvá Slovenská 

entomologická spoločnosť v Žiline. Pod vznik tejto 

spoločnosti sa podpísal celý rad nadšencov, ktorí boli 

„hybnými pákami“ v týchto ťažkých vojnových rokoch 

nášho národa. Jedná sa predovšetkým o nasledujúcich, 

prevažne amatérskych, entomológov – zberateľov: Jozef 

Staněk, Anton Emil Smutný, dipl. technik Ján Zelný, 

prof. RNDr. Ján Martin Novacký, Jozef Veselý, Karol 

Oboňa, Rudolf Veliký, Ján Hollý, Ing. Jozef Akantis, 

prof. Ondrej Žucha, Rudolf Gireth, Vojtech Biringer, 

Ing. Milan Šimák. 

Najvýznamnejším z tejto skupiny bol Jozef Staněk, 

ktorý bol od začiatku predsedom tejto spoločnosti a túto 

                                                           
1 V tento deň bolo dohodnuté jej založenie, ale oficiálny vznik bol až 
12. marca v roku 1941. 
2 Vtedajšieho Slovenského štátu, alebo presnejšie Slovenskej 

republiky, lebo v tom čase oficiálny názov bol Slovenská republika, 
hoci sa veľmi „nevžil“. 

funkciu vykonával až do ukončenia jej pôsobnosti. 

Povolaním bol holič, ale pôsobil ako amatérsky zberateľ 

motýľov a hlavný organizátor spolkového života 

žilinských entomológov. Jozef Staněk na pôde 

entomologickej spoločnosti rozvinul bohatú prednáškovú 

činnosť a po celý čas jej existencie bol „dušou“ tejto 

spoločnosti. 

Miestopredsedom spoločnosti bol Jozef Veselý, 

amatérsky zberateľ z Liptovského Svätého Mikuláša, 

ktorý sa zaoberal hlavne zberom motýľov, ale 

i chrobákov. Pôsobil ako učiteľ v Liptovskom Svätom 

Mikuláši a neskôr tiež v Košiciach. 

Tajomníkom spoločnosti bol v období rokov 1942 až 

1945 (1954?) Anton Emil Smutný. V entomológii sa 

zaoberal hlavne zberom a štúdiom motýľov 

(Lepidoptera). Ako jeden z prvých zberateľov Slovenska 

v roku 1948 spracoval informácie o výskyte motýľov na 

území Malej Fatry. 

Diplomovaný technik Ján Zelný bol jeden 

z najmladších zakladateľov spoločnosti, lebo v čase jej 

vzniku mal iba 21 rokov. Zaoberal sa tiež amatérsky 

lepidopterológiou a to hlavne druhmi z rodov Pieris 

a Parnassius. Počas svojho života sa vypracoval na 

jedného z najlepších slovenských odborníkov v otázke 

problematiky jasoňov (Parnassinae) a ich poddruhovej 

príslušnosti na území Slovenska. 

Prof. RNDr. Ján Martin Novacký bol čestným 

predsedom prvej SES a bol aj jej zakladajúcim členom. 

V čase svojho členstva pôsobil ako riaditeľ štátnej reálky 

v Žiline. Bol excelentný geobotanik, priekopník 

slovenskej vedeckej terminológie a prvý rektor Vysokej 

školy lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva 

v Košiciach. Je známy aj ako významný ochranár 

prírody a organizátor vedeckej a pedagogickej práce. 

Dňa 12. marca roku 1941 v budove I. rímsko-

katolíckej ľudovej školy v Žiline na mimoriadnom 

valnom zhromaždení Slovenskej entomologickej 

spoločnosti v Žiline boli prijaté jej „Stanovy“, ktoré boli 

schválené Ministerstvom vnútra dňa 22. apríla 1942 (čís. 

21–41, Žilina 2/1942). 

Členmi spoločnosti boli jednak aktívni žilinskí 

amatérski zberatelia, ale aj iní „milovníci hmyzu“ 

z iných miest Slovenska, ako napr.: vysokoškolskí 

študenti, profesori, dôchodcovia vo výslužbe, 

obchodníci, úradníci, podnikatelia – živnostníci a pod. 

Stanovy spoločnosti boli vo svojej podstate veľmi 

podobné, ako stanovy České společnosti entomologické
3
. 

                                                           
3 Česká společnost entomologická vznikla v Prahe dňa 17. januára roku 

1904 z popudu 20-tich českých entomológov pod vedením jej predsedu 
Františka Klapálka (1863–1919). 
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Pôsobnosť spoločnosti bola na celom území 

Slovenska, pričom sídlo mala v Žiline. Rokovacou rečou 

bola slovenčina a čeština. Úlohou spoločnosti bolo 

pestovať štúdium hmyzu rôznymi formami, ako napr. 

prednáškami, vedeckými vychádzkami, určovaním 

a výmenou hmyzu, vydávaním časopisu, zriadením 

literatúry, pomôcok, pomocných útvarov a zbierok 

hmyzu, ako i podporou vedeckých entomologických 

prác. Spoločnosť mohla podľa svojich stanov zriaďovať 

i pobočky mimo svoje hlavné sídlo, ale počas jej 

existencie sa tak prakticky nestalo. 

Spoločnosť sa udržiavala z členských príspevkov. 

Zakladajúci člen platil raz pre vždy 200 korún. Zápisné 

bolo 10 korún a člen činný platil výšku poplatku podľa 

stanovenia valného zhromaždenia spoločnosti. Členom 

spoločnosti sa mohol stať každý priateľ 

entomologického štúdia a títo sa delili na čestných, 

zakladajúcich a činných. Čestnými členmi spoločnosti 

boli tí, ktorí boli zvolení za zvláštne zásluhy o vedu 

alebo spoločnosť valným zhromaždením. Členovia činní 

boli volení na návrh niektorého člena „učineného“ 

výboru tajným hlasovaním – v najbližšej prednáškovej 

schôdzi dvojtretinovou väčšinou prítomných členov. 

Člen, ktorý poškodzoval záujmy spoločnosti alebo člen 

ktorý neprichádzal na schôdze, alebo nezaplatil riadne 

príspevok, mohol byť valným zhromaždením zbavený 

členstva. 

Člen spoločnosti mal právo prednášať na schôdzach, 

zúčastňovať sa vedeckých výprav, podávať posudky 

a literárne práce na uverejnenie, používať spolkovú 

knižnicu a pomôcky. Mal aj právo na schôdzach podávať 

návrhy, rokovať a hlasovať o nich, voliť a byť voleným 

a odvolávať sa z rozhodnutia výboru k valnému 

zhromaždeniu spoločnosti. 

Záležitosti spoločnosti spravoval výbor, ktorý sa 

skladal z predsedu, miestopredsedu, tajomníka, 

pokladníka, dvoch zapisovateľov a dvoch členov výboru 

bez funkcie. Za členov výboru mohli byť zvolení iba tí, 

ktorí sa už z hľadiska entomologického osvedčili 

a museli mať bydlisko v sídle spoločnosti. Schôdze 

výboru sa konali podľa potreby a mohli byť zahájené ak 

bolo na nich prítomných aspoň 5 členov. Člen, ktorý 

nechodil na schôdze bez ospravedlnenia mohol byť 

zbavený svojej funkcie. Výboru prislúchali povinnosti 

dbať o vedecký poriadok spoločnosti, vykonávať všetky 

ustanovenia prednáškových schôdzí a valného 

zhromaždenia, posudzovať návrhy na prijatie nových 

členov, kupovať knihy a časopisy, zvolávať a stanoviť 

poradie prednáškových schôdzí a valných zhromaždení, 

uzatvárať zmluvy so spisovateľmi a vydavateľmi 

o spisoch určených na vydanie, spravovať majetok 

spoločnosti, navrhovať valnému zhromaždeniu vylúčenie 

členov z dôležitých príčin a urovnávať spory medzi 

členmi spoločnosti.  

Predsedovi spoločnosti prislúchali nasledovné práva 

a povinnosti: stáť na čele spoločnosti a zastupovať ju 

navonok, predsedať na schôdzach spoločnosti a zvolávať 

výbor, dbať, aby členovia výboru a kontrolné komisie 

riadne vykonávali svoje povinnosti, podpisovať 

poukážky pokladníkovi, podpisovať všetky oficiálne 

listiny, ktoré vychádzali zo spoločnosti, rozhodovať pri 

rovnosti hlasov. 

Miestopredsedovi prislúchali povinnosti zastupovať 

predsedu vo vyššie uvedenom, ak sa tento nemohol 

dostaviť, lebo bol zaneprázdnený, ale sa funkcie zriekol. 

Tajomník vykonával uznesenia schôdzí, výborových, 

prednáškových a valných zhromaždení, 

„spolupodpisoval“ listiny vychádzajúce zo spoločnosti, 

podával v prednáškových schôdzach správy o činnosti 

spoločnosti a ukladal ich do archívu, ktorý tiež 

spravoval. 

Pokladník spoločnosti vyberal, uschovával a ukladal 

peniaze na poukážky potvrdené od predsedu a tajomníka, 

podával v prednáškových schôdzach mesačné správy 

a v riadnom valnom zhromaždení výročné správy o stave 

financií spoločnosti. 

Členská základňa sa stretávala na rôznych miestach 

v Žiline. Boli to napríklad miestnosti v hoteli Astória na 

Masarykovej ulici (dnes Národná ulica), kde bolo zrejme 

najviac stretnutí, ale i v hoteli Grand na dnešnom 

Mariánskom námestí v Žiline, tiež v budove I. rímsko-

katolíckej ľudovej školy v Žiline (dnes aula VŠDS), ale 

i v tzv. „Hlinkovom dome“, čo je dnes už zaniknuté 

panoramatické kino Úsvit, neďaleko mestskej tržnice. 

Viacero stretnutí SES bolo i v budove Štátnej reálky 

v Žiline. 

Počas svojho pôsobenia narastal a rôzne sa menil 

počet členov spoločnosti. Zakladajúcich bolo asi 13 

členov a napr. k 19. októbru 1945 mala spoločnosť 

celkove 27 členov. Činnosť a aktivity tejto spoločnosti 

boli zamerané predovšetkým na organizovanie 

študijných a zberových exkurzií. Usporadúvali tiež 

prednášky odborného, ale i osvetového charakteru 

a organizovanie poradenskej služby pri determinácii 

menej známych druhov hmyzu.  

Práca tejto prvej SES sa rozrastala relatívne pomaly, 

lebo pracovala v prostredí nedostatku financií a v rokoch 

trvania druhej svetovej vojny. Tiež jej existencia nemala 

spočiatku veľké pochopenie zo strany vtedajších 

oficiálnych úradov, ale to sa neskôr podstatne zlepšilo. 

Po skončení druhej svetovej vojny musela však 

spoločnosť zdôvodňovať svoju existenciu, vysvetľovať 

vtedajšej vládnej moci, že sú apolitickou organizáciou 

a jej členovia sú všetci národne a politicky spoľahliví, čo 
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museli doložiť dokladmi. Okrem toho musel byť pred 

každým valným zhromaždením SES na žiadosti o jeho 

povolenie pripojený zoznam členov a prezenčná listina 

s podpismi zúčastnených členov. Problémov, ktoré hatili 

jej rozvoj a kľudnú prácu bolo vtedy skutočne veľa. Na 

druhej strane, niektorí členovia tejto spoločnosti boli 

členmi Hlinkovej gardy, čo v tejto dobe bolo pre činnosť 

tejto spoločnosti z istého hľadiska aj výhodné. 

Vďaka obetavosti viacerých jej členov sa spoločnosti 

podarilo zorganizovať významnú celoslovenskú 

entomologickú výstavu v Žiline. Cieľom tejto výstavy 

bola hlavne propagácia štúdia hmyzu – entomológie – 

v najširších vrstvách obyvateľstva a hlavne u školskej 

mládeže. Výstava mala vcelku veľmi úspešný priebeh. 

Konala sa v roku 1943 a bolo z nej evidovaných i 13 

fotografií, ktoré vyhotovil člen výboru Július Tatár a na 

mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 19. októbra roku 

1945 dvanásť z nich venoval do archívu spoločnosti. 

V dobe trvania tejto entomologickej výstavy od 14. júna 

do 24. júna 1943 ju navštívilo niečo okolo 7000 ľudí, 

včítane hromadných návštev žiakov z 34 škôl. Počas 

tejto výstavy tu vystavovali hmyz viacerí členovia SES. 

Bolo tu vystavených aj niekoľko entomologických 

krabíc s hmyzom zo Slovenského národného múzea 

z Bratislavy (vtedy Slovenského múzea v Bratislave), 

ako i z Múzea v Martine (vtedy Slovenské národné 

múzeum v Turčianskom svätom Martine). Táto výstava 

bola veľmi pekne pripravená v telocvični budovy I. 

rímsko-katolíckej ľudovej školy v Žiline. Vystavovali tu 

takmer všetci členovia spoločnosti, napr. Július Tatár zo 

Žiliny, Ján Smutný z Púchova nad Váhom, Jozef Veselý 

z Liptovského sv. Mikuláša, Ladislav Korbel 

z Bratislavy a pod. Vystavovali sa tu i krabice 

s exotickým hmyzom, hlavne z radu motýľov 

(Lepidoptera), chrobákov (Coleoptera), ale i iných 

skupín hmyzu. Boli tu vystavované i dnes už chránené 

druhy hmyzu, ako napr. veľké kolekcie jasoňov 

červenookých (Parnassius apollo Linnaeus, 1758), ktoré 

boli vystavované za účelom ukázania ich individuálnej 

variability a boli v dosť veľkých sériách vystavované 

viacerými zberateľmi tejto spoločnosti. Počas výstavy 

bola v hlavnej sále na transparente výzva k záujemcom 

o štúdium hmyzu, aby sa stali členmi tejto prvej SES. 

Hneď v prvých rokoch po druhej svetovej vojne 

činnosť spoločnosti pomaly ustávala a na území 

Slovenska sa pomaly začala obnovovať pôsobnosť 

Československej spoločnosti entomologickej. Posledné 

valné zhromaždenie Slovenskej entomologickej 

spoločnosti v Žiline sa už v obnovenej republike konalo 

v spomínanom termíne dňa 19. októbra roku 1945. 

Jedným z výsledkov práce spoločnosti bolo tiež 

organizovanie samovzdelávacieho prírodovedného 

krúžku vo vtedajšej Vyššej strednej škole v Žiline, ktorý 

mal za úlohu vychovávať entomologický dorast. Menšie 

entomologické aktivity niektorých jej členov pretrvávali 

i po tomto termíne až zhruba do roku 1954 (?), kedy jej 

činnosť postupne zanikla. 

Od roku 1957 bolo viacero členov prvej Slovenskej 

entomologickej spoločnosti v Žiline organizovaných už 

v Československej entomologickej spoločnosti na 

Slovensku (pozri aj obrázky dokumentov v tomto 

príspevku). 

Ohľadne hodnotenia činnosti prvej Slovenskej 

entomologickej spoločnosti v Žiline si musíme 

uvedomiť, že spoločnosť vznikla v ťažkých rokoch II. 

svetovej vojny. Nikto zo zakladateľov, ani je členov 

nevedel, aký vývoj našej spoločnosti bude nasledovať 

v ďalšom období. Činnosť SES bola limitovaná 

vtedajším vojnovým stavom v celej Európe a rizikami, 

ktoré obmedzovali odchyt motýľov hocikde vo voľnej 

prírode. Rovnako i nejaké väčšie zhromažďovanie 

členskej základne, prípadne iné kolektívne aktivity, 

mohli byť nemeckým vojskom zle chápané. V období 

roku 1944 až začiatku roku 1945, počas obdobia 

Slovenského národného povstania, sa radšej spoločnosť 

už ani neschádzala (zrejme z dôvodu, aby sa vyhli istej 

možnej perzekúcii a podozreniu zo „spolčovania“ vo 

vtedajších ťažkých časoch nášho štátu, čo sa aj krátkou 

poznámkou spomína v jednej zo zápisníc). 

Neskôr, po oslobodení Československa sovietskou 

„Červenou armádou“ bol zasa vyvíjaný tlak na 

entomologickú spoločnosť vtedajším rodiacim sa 

socialistickým režimom, kde sa vyžadovalo vyslovenie 

lojálnosti každého člena spoločnosti s novým režimom. 

Všetky tieto skutočnosti, vrátane nutnosti očistenia 

entomologickej spoločnosti od gardistov
4
 mali vplyv na 

istú separáciu členov „žilinského centra“ od ostatnej 

členskej základne. Všetky tieto fakty a skutočnosti viedli 

postupne „de facto“ k jej zániku a dá sa povedať, že na 

dlhé roky i k jej zabudnutiu. Títo poslední členovia 

„žilinského centra spoločnosti“ sa už potom venovali 

viac-menej svojim neoficiálnym entomologickým 

záujmom a hovorilo sa medzi ostatnými mladšími 

zberateľmi, že sa separujú a sú neprístupní k ostatným 

záujemcom o túto problematiku. Napriek tejto 

skutočnosti musíme povedať, že spoločnosť dala základy 

systematickému vývoju štúdia hmyzu v našom štáte, 

zahrnula v svojich stanovách zásady nielen pre zber, 

výskum a určovanie hmyzu, teda prevažne zbierkové 

a faunistické zásady, ale tiež niektoré zásady ochrany 

                                                           
4 Členovia, ktorí boli počas Slovenského štátu organizovaní 

v Hlinkovej garde, boli na poslednom valnom zhromaždení spoločnosti 
dňa 19. októbra v roku 1945 z jej radov vylúčení. 



 

Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 1/2014, 18. marec 2014 12 

prírody. Táto ochrana sa netýkala iba jedincov hmyzu, 

ktorí boli vzácni a zriedkaví, ale i živných rastlín a tiež 

biotopov ako takých, čo bol veľmi zaujímavý krok 

a zásada i z pohľadu dnešného moderného 

ochranárskeho hľadiska. Ďalší veľký význam 

spoločnosti spočíval v tom, že kládla značný dôraz na 

vzdelávanie nových záujemcov o entomologickú 

problematiku, k čomu vyzývala i počas svojej výstavy 

hmyzu v roku 1943, ako i v svojich zásadách 

a hodnoteniach významu a činnosti spoločnosti, ktoré 

napísal na žiadosť RNDr. Ladislava Korbela predseda 

spoločnosti Jozef Staněk a jej tajomník Anton Emil 

Smutný v tejto správe (1954). Z jej radov vzišli takí 

odborníci pre slovenskú entomológiu, akými boli napr. 

prof. RNDr. Ladislav Korbel, CSc., ktorého 

entomologická bibliografia je všeobecne dobre známa 

a jeho význam pre slovenskú entomológiu, zoologické 

školstvo a ochranu prírody je obrovský (pozri Bulletin 

SZS 5/2012); doc. RNDr. Ján Gulička, CSc., ktorý bol 

významný entomológ – dipterológ, orthopterológ 

a speleológ; diplomovaný technik Ján Zelný, ktorý bol 

náš najvýznamnejší slovenský parnassiológ; prof. RNDr. 

Ján Martin Novacký, dobre známy prírodovedec, botanik 

a ochranár prírody; Ing. Vasilij K. Petrovskij [= Vasil 

Petrovský], ktorý je známy ako autor prvej 

komplexnejšej informácie o slovenských motýľoch 

v „Slovenskej vlastivede“ z novembra roku 1943; Jozef 

Veselý, ktorý je známy ako autor zbierky hmyzu 

v Múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom 

Mikuláši; Karol Pokrievka, ktorého zbierka hmyzu sa 

nachádza v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave 

a obsahuje dokladový materiál hlavne z oblasti Turca, 

ale aj iných častí Slovenska.  

Zakladajúcich členov bolo dňa 12. marca roku 1941 

celkove asi 13 (11?): Jozef Staněk, Ján Martin Novacký, 

Anton Emil Smutný, Ján Zelný, Karol Oboňa, Milan 

Šimák, Rudolf Veliký, Ondrej Žucha, Rudolf Gireth, Ján 

Hollý, Vojtech Biringer a zrejme ešte Ján Smutný 

a Jozef Akantis. V roku 1942 mala spoločnosť 23 

členov, čo bolo referované na prvom riadnom valnom 

zhromaždení spoločnosti v hoteli Astória dňa 19. apríla 

roku 1942. Všetkých členov bolo 36 až 37 (38?), čo je 

ťažké jednoznačne posúdiť. Máme tu isté diskrepancie, 

ktoré už nie je možné jednoznačne zistiť. Môže ísť 

o omyly v zápisniciach, ale aj o nepresnú interpretáciu. 

Všetky zápisnice tejto spoločnosti nie sú zachované, 

preto nie je možné určiť presné dátumy, ani informácie, 

na ktorých schôdzach, stretnutiach a valných 

zhromaždeniach spoločnosti boli jednotliví členovia 

spoločnosti prijatí. Tiež aktivity všetkých členov nie je 

možné jednoznačne a presne zdokumentovať, lebo chýba 

akýkoľvek zdroj týchto informácií a zrejme už ani nie je 

predpoklad, že by sme ho získali. 

Od oficiálneho skončenia aktivít tejto spoločnosti 

prešlo už viac ako 60 rokov a po takomto dlhom 

časovom odstupe je už veľmi problematické tieto 

informácie sumarizovať, rovnako ako ich skutočná 

pravdivosť je dosť sporná a v mnohých bodoch veľmi 

otázna. Niečo sa dá už iba usudzovať podľa výsledku 

a záverov, ktoré boli spomínané v jednotlivých 

zachovaných zápisniciach tejto spoločnosti. Dnes už 

nežije ani jeden z členov prvej SES v Žiline, u ktorého 

by sme mohli získať oficiálne a objektívne informácie. 

Počas svojej existencie používala Slovenská 

entomologická spoločnosť v Žiline celkove dva typy 

pečiatok. Členovia SES mali aj členské preukazy, ale ich 

vzhľad sa mi nepodaril zistiť. Svoje organizačné 

príspevky publikovali v žilinskom denníku „Slovenska 

politika“ a odborné články zvyčajne v časopise 

„Príroda“. 

Ak by sme už činnosť prvej Slovenskej 

entomologickej spoločnosti v Žiline hodnotili 

z akéhokoľvek hľadiska, musíme konštatovať, že jej 

význam bol pre ďalší vývoj našej slovenskej 

entomologickej vedy obrovský a jednoznačne jej 

existencia dala základ pre vznik druhej Československej 

spoločnosti entomologickej na Slovensku v roku 1957. 

Už aj tá skutočnosť, že práve niektorí zakladatelia 

tejto druhej spoločnosti boli práve z radov prvej SES 

v Žiline a v svojej podstate tiež pokračovali v započatej 

práci tejto SES, ako i v zásadách výskumu a štúdia 

hmyzu. Je preto potrebné zachovať informácie o tejto 

inštitúcii aj pre ďalšie generácie entomológov 

a historikov a v budúcnosti sa snažiť získať aj ďalšie 

nové dáta a vedomosti – pokiaľ sa ešte tieto niekde 

zachovali?! Dúfam, že milovníci zoológie ktorí ich 

vlastnia nám ich v budúcnosti poskytnú. 

 

Zoznam známych členov prvej SES v Žiline 

 
Jozef Akantis (Ing. Jozef Akantis) (*1925 – †2005) 
Ján Gulička (prof. RNDr. Ján Gulička, CSc.) (*1925 – †2009) 

Ján Hollý (*1912 – †2007) 

Jakub Klein (Jakub Klein jun., Jacob Klein) (*1894 – †1981) 

Ladislav Korbel (prof. RNDr. Ladislav Korbel) (*1912 – †2006) 

Juraj Minár (prof. MUDr. Juraj Minár, CSc.) (*1928 – †2001)  

Ján Martin Novacký (prof. RNDr. Ján Martin Novacký) (*1899 – 
†1956) 

Karol Oboňa (*1914 – †1984)  

Vasil Petrovský (Ing. Vasilij K. Petrovskij) (*? – †1948?) 
Ján Pavlovič (*1909 – †1996) 

Karol Pokrievka (*1897 – †1948) 

Anton Emil Smutný (*1918 – †1989) 
Ján Smutný (*? – †?) 

Jozef Staněk (*1902 – †1981) 

Milan Šimák (Ing. Milan Šimák) (*1922 – †2002) 
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Július Tatár (* 1898 – †1987) 
Rudolf Veliký (*? – †?) 

Jozef Veselý (*1895 – †????) 
Ján Weiss (Ján Weis, Ján Veiss) (*1873 – † 1949/1950?) 

Ján Zelný (diplomovaný technik Ján Zelný) (*1920 – †1995) 

 

Zoznam menej známych a sporných členov prvej SES 

v Žiline 

 
Vojtech Biringer (*? – †1944 [1945]?), Ján Čarada (*?. – †?): asi nebol 

členom SES, iba záujemca o členstvo (?), Rudolf Gireth (*?. – †?), Ján 

Janík (*? – †?), Emil Kianička (*? – †?), Juraj Kolominský (*? – †?), 

Július Križičko (*? – †?), Ján Krpelan (*? – †?), Alojz Kvasnička (*? – 

†?), Štefan Máhrer (*? – †?), Aladár Markhot [dr. Aladár Markhot?] 
(*1882? – †1961?), Ján Opatík (*? – †?), Ján Rozvadský (*? – †?), 

Jozef Staš (*? – †?), Jozef Štalmach (*? – †?), Jozef Tinka (*? – †?), 

Ondrej Žucha (prof. Ondrej Žucha) (*? – †?) 

 

Fotodokumentácia k prvej SES v Žiline 
 

 

Podobizne a autogramy niektorých významných členov prvej 
SES v Žiline: Jozef Staněk, Anton Emil Smutný, Ján Martin 
Novacký a Ján Zelný (fotodokumentácia od príbuzných členov 
prvej SES, z archívu SNM v Bratislave a z entomologického 
archívu autora príspevku). 
 

 

Pečiatky, ktoré používala prvá Slovenská entomologická 
spoločnosť v Žiline (fotodokumentácia z osobného 
entomologického archívu autora príspevku). 
 
 

 
 
 

 
 
Zábery z celoslovenskej výstavy hmyzu, ktorú usporiadala prvá 
SES v Žiline v dňoch 14. až 24. júna v roku 1943 v budove I. 
rímsko-katolíckej školy (fotodokumentácia od Ing. arch. 
Ladislava Tatára z Lučenca – z pozostalosti jeho starého otca 
Júliusa Tatára). 
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Prvá „Slovenská vlastiveda I.“, kde Flóru Slovenskej republiky, chrobáky (Coleoptera) a motýle (Lepidoptera) napísali členovia prvej 
SES v Žiline: RNDr. Ján Martin Novacký, RNDr. Ladislav Korbel a Ing. Vasilij K. Petrovský (Petrovskij). 
 

 
Prvá zápisnica SES v Žiline zo zakladajúcej schôdze spoločnosti zo dňa: 12. marca 1941 v budove I. rímsko-katolíckej ľudovej školy 
v Žiline (fotodokumentácia z osobného archívu autora príspevku – venovaná od prof. RNDr. Ivana Országha, DrSc. z Bratislavy ). 
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Dokument Ministerstva vnútra v Bratislave, ktorým boli schválené Stanovy prvej SES v Žiline (fotodokumentácia pochádza z osobného 
entomologického archívu autora príspevku). 
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Ján Zelný (prvý zľava v dolnom rade), Ján Gulička (piaty zľava v dolnom rade) a Ladislav Korbel (siedmy sprava v dolnom rade) medzi 
ďalšími prítomnými v Súľovských skalách (fotodokumentácia od RNDr. Andreja Stollmanna z roku 1971; autorom fotografie je Ján 
Darola). 
 

 
Jána Zelný doma pri štúdiu zbierok motýľov (Parnassius apollo Linnaeus, 1758) (fotografia z archívu SNM v Bratislave, rok vzniku 
fotografie sa autorovi príspevku nepodarilo zistiť). 
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Jozef Staněk sediaci druhý sprava a nad nim stojaci Karol Oboňa v Olomouci v roku 1956 (fotografia z rodinného albumu p. Kataríny 
Stanekovej; mená ostatných prítomných sa autorovi príspevku nepodarilo zistiť). 
 

 
Vľavo Ján Pavlovič z Martina v „teréne“ (fotografia Sto rokov Slovenského gymnázia v Martine), vpravo Ing. Jozef Akantis zo Žiliny 
(fotografia z rodinného albumu p. Emílie Akantisovej). 
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Stránka žilinského denníka: „Slovenská politika“ zo dňa 4. júna 1941, kde prvá SES v Žiline informuje členskú základňu i verejnosť 
o svojej prvej prednáškovej schôdzi a prosí o „hojnú účasť“ záujemcov (dokument z Matice Slovenskej v Martine). 



 

Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 1/2014, 18. marec 2014 19 

 
„Zpráva o činnosti Slovenskej entomologickej spoločnosti od jej založenia“ (dokument z osobného archívu autora článku, bez 
datovania). 
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„Soznam členov“ prvej SES v Žiline zo dňa 19. októbra roku 1945 (fotodokumentácia pochádza z osobného entomologického archívu 
autora príspevku – jedná sa o jediný zachovaný exemplár). 
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„Súhlas SAV v Bratislave o vzniku Slovenskej odbočky Čsl. entomologickej spoločnosti“ zo dňa 19. apríla 1957 (Československá 
spoločnosť entomologická na Slovensku) (dokument je z archívu SNM od RNDr. Vladimíra Janského z Bratislavy). 
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„Prezenčná listina zo zahájenia zjazdu Československej spoločnosti entomologickej na Slovensku“ (druhej SES) zo dňa 10. mája 1957. 
V dokumente je uvedený zlý dátum [10. V. 1967]. Z prvej Slovenskej entomologickej spoločnosti boli prítomní traja členovia: Ladislav 
Korbel, Ján Zelný a Ján Gulička (dokument z archívu SNM od RNDr. Vladimíra Janského z Bratislavy). 
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od roku 1934, 300 pp. 

ZELNÝ, J. (1956): Pieris napi L. subsp. fatraica Staněk z Malej Fatry 

(Pieris napi fatraica St. aus dem Gebirge der Kleinen  Fatra). 
Biológia Bratislava 11, pp. 548–558. 

ŽITAVSKÝ, A. S. (1937): Pamätník slovenského školstva za 

účinkovania prezidenta T. G. Masaryka, II. Bratislava, heslo: Hollý 

Ján, p. 162, Weis Ján, p. 384. 

 

Súkromné zdroje autora o prvej SES v Žiline 
Informácie, dáta a zápisnice prvej SES v Žiline od Prof. RNDr. Ivana 

Országha, DrSc. z Bratislavy. 

Informácie, dokumentačný, zbierkový a fotografický materiál od † 

MUDr. Margity Červovej z Ochozu u Brna, Mgr. Karola Špániho zo 
Žiliny-Bytčice a Milana Smutného zo Žiliny o Antonovi Emilovi 

Smutnom a Ing. Jozefovi Akantisovi. 

Informácie od Ing. arch. Ladislava Tatára z Lučenca o svojom starom 
otcovi Júliusovi Tatárovi (vrátane bohatej historickej fotografickej 

dokumentácie, ktorá je čiastočne v tejto práci publikovaná po 

prvýkrát). 
Informácie a technická pomoc od Mgr. Ľubomíra Majerčiaka z Rajca 

pri získavaní kontaktov na príbuzných niektorých členov prvej SES 

v Žiline. 
Informácie od Ing. Václava Leiblingera zo Žiliny o Jánovi Zelnom. 

Informácie od MUDr. Jána Lekeša zo Žiliny o Jánovi Zelnom i iných 

členoch prvej SES v Žiline. 
Informácie od Mgr. Milana Štrbu z Bratislavy o Jánovi Zelnom 

a Jozefovi Staněkovi. 

Informácie, dokumentačný a fotografický materiál od RNDr. Vladimíra 
Straku, bývalého kustóda Slovenského národnému múzea – Múzea 

Andreja Kmeťa v Martine. 

Informácie, dokumentačný a fotografický materiál od RNDr. Vladimíra 
Janského z Bratislavy, kustóda Slovenského národného múzea 

v Bratislave. 

Informácie, dokumentačný a fotografický materiál od RNDr. Martina 
Novackého, CSc. z Bratislavy o svojom otcovi Prof. RNDr. Jánovi 

Martinovi Novackom. 

Informácie a kontakty na príbuzných viacerých členov prvej SES 
v Žiline od RNDr. Branislava Matouška, CSc. z Trnavy. 

Informácie, fotografie a dokumentačný materiál od Milana Pokrievku 

z Blatnice o jeho otcovi Karolovi Pokrievkovi.  
Informácie a fotografický materiál od pani Hollej zo Žiliny (dcéry Jána 

Hollého) o svojom otcovi.  

Biografické a bibliografické informácie a dáta od Ing. Zdeňka Kolešku 
z Prahy o viacerých členoch prvej SES v Žiline. 

Dokumentačný a fotografický materiál zo zbierok SNM Bratislava. 
Informácie a dokumenty od Ing. Tomáša Kizeka z Banskej Bystrice 

o Jánovi Zelnom. 

Informácia a dokumentačný materiál od Kataríny Stanekovej a jej brata 
Milana Staneka zo Žiliny o ich starom otcovi Jozefovi Staněkovi. 

Informácie od Igora Baďuru zo Žiliny o Jánovi Zelnom, ako i kontakty 

na príbuzných viacerých členov prvej SES v Žiline. 
Informácie od † Ivana Oboňu (syna Karola Oboňu) zo Žiliny o svojom 

otcovi. 

Informácie od Mr. Arieha Kleina z Jeruzalema (Izrael) za informácie 
o svojom otcovi Jakubovi Kleinovi zo Žiliny. 

Informácie, dokumenty a fotografie od RNDr. Andreja Stollmanna 

z Hurbanova o viacerých členoch prvej SES. 
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Informácie od p. Emílie Akantisovej zo Žiliny o svojom manželovi 
Ing. Jozefovi Akantisovi. 

Informácie od Ing. Ivana Gažu zo Žiliny o Júliusovi Tatárovi, vrátane 
obrazovej dokumentácie a biografie. 

Informácie a fotodokumentácia od prof. RNDr. Ota Majzlana, DrSc. 

z Bratislavy o prof. RNDr. Ladislavovi Korbelovi. 

 

Internetové zdroje o prvej SES v Žiline 
GAEDIKE, R.; GROLL, E. K. (eds.) (2001): Entomologen der Welt 

(Biografien, Sammlungsverbleib). Datenbank, DEI Eberswalde im 
ZALF e. V. 

GROLL, E. K. (ed.) (2006): Entomologen der Welt (Biographien, 

Sammlungsverbleib). Datenbank 2. Version, DEI im ZALF e.V. 
GROLL, E. K. (ed.) (2010): Biografien der Entomologen der Welt: 

Datenbank. Version 4. 15: Senckenberg Deutsches Entomologisches 

Institut. 
KŘÍŽ, K. (2012): 100 rokov od narodenia Prof. RNDr. Ladislava 

Korbela, CSc. Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV, 

1 (5), pp. 1–3 + portrét + autogram. 
LIDAY, I. (1999): Náš prvý rektor. 100 rokov od narodenia prof. Jána 

Martina Novackého, prvého rektora VŠPLI v Košiciach. 

Wikipédia (internetová encyklopédia): heslá Ján Zelný; Prvá Slovenská 
entomologická spoločnosť v Žiline, Anton Emil, Smutný, Rudolf 

Gireth, Ján Hollý, Ján Janík (entomológ), Juraj Kolominský,  

Ladislav Korbel, Ján Martin Novacký, Karol Oboňa, Ján Pavlovič, 
Vasilij Petrovský, Jozef Staněk, Július Tatár, Rudolf Veliký, Jozef 

Veselý, Ján Weiss, Ondrej Žucha. 

 
Pozn. autora V práci sme použili zvyčajne skoro úplne presné citácie 

zo stanov a niektorých dokumentov a preto sa môže zdať, že je článok 

písaný „starším štýlom“ vyjadrovania. Fotodokumentácia pochádza od 
príbuzných členov prvej SES, z archívu SNM v Bratislave 

a z osobného entomologického archívu autora príspevku. 

 

Karol Kříž 
e-mail: karolko.kriz@gmail.com 

 

*** 

 

Predstavujeme zoologické pracoviská I
*
: Zoológia na 

Prešovskej univerzite 

 

V súčasnosti sú zoológovia na Prešovskej univerzite 

sústredení takmer výlučne na Katedre ekológie. Jej vznik 

a smerovanie sú čiastočne spojené s pohnutou 

minulosťou biologicky orientovaných pracovísk 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Prešovskej 

univerzity. 

 

                                                           
* Od tohto čísla budete môcť na stránkach bulletinu SZS nájsť 

v rubrike „Predstavujeme zoologické pracoviská“ príspevky venované 
predstaveniu pracovísk na Slovensku, na ktorých pôsobia zoológovia. 

Radi vytvoríme priestor pre predstavenie aj vášho pracoviska! 

Príspevky môžete v elektronickej forme zasielať na adresu predsedu 
redakčnej rady bulletinu SZS. Pevne veríme, že túto možnosť postupne 

využije čo najviac zoologických pracovísk a vyjadrujme nádej, že tým 

prispejeme k rozšíreniu a prehĺbeniu spolupráce medzi zoológmi na 
celom Slovensku. 

Krátko z histórie 

Začiatky zoológie sú spojené so začiatkami biológie. 

Platí to aj pre naše pracovisko. V roku 1949 vzniká 

v Košiciach prvá Pedagogická fakulta na východnom 

Slovensku, ako pobočka bratislavskej Pedagogickej 

fakulty Slovenskej univerzity. V roku 1952 bola 

presťahovaná do Prešova a zároveň s tým vznikla 

i Katedra prírodných vied, ktorá do roku 1980 prešla 

niekoľkými organizačnými a názvoslovnými zmenami. 

Prof. Dorko bol prvým zoológom na katedre, v roku 

1954 na nej začal pracovať aj doc. Olejár. Prvú etapu 

pôsobenia na katedre začal v roku 1967 prof. Terek, od 

roku 1970 tu pracoval aj prof. Hudec. V tomto období 

našiel na katedre útočisko aj lepidopterológ Jozef 

Petrašovič. Po zrušení katedry v roku 1980 na prešovskej 

akademickej pôde zostal iba jeden zoológ doc. Olejár, 

vďaka iniciatíve ktorého bola opätovne zriadená Katedra 

biológie. V roku 1993 sa na katedru vracia prof. Terek 

a v roku 1996 ju posilnil aj doc. Koščo (DZIAK, 1997, 

ŠEBEŇ, 2007). Na základe úsilia prof. Tereka sa v roku 

1999 z Katedry biológie odčlenila samostatná Katedra 

ekológie pod jeho vedením. Od začiatku na nej pôsobí 

doc. Koščo, od roku 2001 aj Dr. Manko. V roku 2013 

pribudol najnovší prírastok, Dr. Baranová. Za významný 

medzník v histórii je možné považovať získanie 

akreditácie pre tretí stupeň štúdia v roku 2006, odkedy sa 

rady zoológov začali (takmer geometrickým radom) 

rozširovať o doktorandov. Okrem vyššie menovaných sa 

z pohľadu niektorých aspektov živočíchom venujú aj 

doc. Hromada a Dr. Smoľák. Aj keď je katedra zameraná 

ekologicky, zoologický background väčšiny ekológov je 

výrazný. 

 

Zameranie zoologického výskumu, spolupráca 

a projekty na katedre ekológie 

Na základe súčasného zloženia katedry sa výskum 

živočíchov orientuje na rôzne aspekty taxonómie, 

biológie i ekológie epigeických a parazitických 

terestrických bezstavovcov, vodných planktonických 

a bentických bezstavovcov, rýb a vtákov. Pri tom 

spolupracujeme so zahraničnými i domácimi 

pracoviskami a kolegami. Z najvýznamnejších 

zahraničných partnerov sú to Akademie věd ČR (Ústav 

biologie obratlovců AV ČR v Brne), Universitet 

rolniczny v Krakowe, Schmalhausen Institute of 

Zoology NAS of Ukraine (Kyjev), IGB Leibniz Institut 

für Gewässerökologie und Binnenfischerei (Berlin), 

Universitatea „Lucian Blaga“ (Sibiu, Rumunsko), 

Univerzita Adama Mickiewicza (Poznaň, Poľsko), 

Budapest University (Budapešť, Maďarsko). V rámci 

Slovenska užšie spolupracujeme s Univerzitou 

veterinárneho lekárstva a farmakológie (Košice), 

mailto:karolko.kriz@gmail.com
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Ústavom zoológie SAV v Bratislave, Prírodovedeckou 

fakultou UK v Bratislave, Štátnou ochranou prírody SR. 

Samotný zoologický výskum sa nám darí realizovať aj 

vďaka podpore rôznych projektov (APVV, VEGA). 

Vďaka projektom zameraným na infraštruktúru 

(financovaným zo štrukturálnych fondov EU), boli 

v rámci novovzniknutého Centra excelentnosti ekológie 

živočíchov a človeka vybudované aj laboratóriá 

orientované na výskum živočíchov. Kvalita vyučovania 

zoologických disciplín sa zlepšila vďaka projektom 

podporujúcim vzdelávanie. Tie umožňujú otvárať 

výberové kurzy a predmety vedené domácimi 

i zahraničnými špecialistami. 

 

Zoológovia na Katedre ekológie Prešovskej 

univerzity (aktuálny stav, chronologicky podľa času 

príchodu na katedru) 

 

pracovníci katedry: 

 

doc. PaedDr. Ján Koščo, PhD. 

zameranie: zoológia, ekológia živočíchov, ichtyológia, 

ekológia rýb 

 

Mgr. Peter Manko, PhD. 

zameranie: zoológia, ekológia vodného hmyzu 

(Ephemeroptera, Plecoptera), potravná ekológia rýb 

 

RNDr. Beáta Baranová, PhD. 

zameranie: Carabidae, epigeická makrofauna 

 

doktorandi: 

 

Mgr. Jana Kočišová 

zameranie: ekológia rýb (vplyv priečnych vodných 

stavieb; vek a rast) 

školiteľ: doc. PaedDr. Ján Koščo, PhD. 

 

Mgr. Juraj Hajdú 

zameranie: ekológia rýb, faunistika, ekosozológia 

školiteľ: doc. PaedDr. Ján Koščo, PhD. 

 

Mgr. Miroslava Klimovičová 

zameranie: systematika a ekológia brkových roztočov 

školiteľ: doc. Mgr. Martin Hromada, PhD. 

 

RNDr. Silvia Mudrončeková 

zameranie: biologická kontrola škodlivého hmyzu 

 

Vybraným aspektom ekológie živočíchov, najmä rýb 

a vtákov, sa venujú doktorandi Mgr. Branislav 

Hrabkovský, Mgr. Lucia Falatová, PaedDr. Jakub 

Fedorčák a Mgr. Zuzana Ondrejová. 

 

Zoológovia na iných pracoviskách Prešovskej 

univerzity 

 

prof. RNDr. Jozef Terek, PhD. 

zameranie: krustaceoplanktón, hydrobiológia 

po dovŕšení dôchodkového veku mu v roku 2010 

pracovná zmluva nebola obnovená 

súčasné pracovisko: Katedra environmentálneho 

manažmentu, Fakulta manažmentu PU 

 

Mgr. Ján Ševc, PhD. 

zameranie: faunistika a ekológia vodných ekosystémov 

so zameraním na ryby, preferencie mikrohabitatov 

a prekrývanie ník jednotlivých druhov rýb 

súčasné pracovisko: Katedra biológie, Fakulta 

humanitných a prírodných vied PU 

 

Na Katedre biológie sa ekofyziológii vybraných 

živočíchov venujú doktorandky Mgr. Janka Kotosová 

a Mgr. Terézia Pošiváková (školiteľkou oboch je doc. 

MVDr. Janka Poráčová, PhD.). 

 

Literatúra 
DZIAK, M. (1997): História katedry biológie Pedagogickej fakulty 

UPJŠ v Prešove, p. 9-12. In PORÁČOVÁ, J., FAZEKAŠOVÁ, D., (eds.): 
Zborník z vedeckej konferencie Východoslovenské biologické dni, 

aktuálne problémy biológie a životného prostredia, Didaktika a 

metodika biológie na vysokých školách, 18.9.-19.9.1996. Fakulta 
humanitných prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, 

Katedra biológie a ekológie. 238 pp. 

ŠEBEŇ, V. (2007): Decénium Fakulty humanitných a prírodných vied 
Prešovskej univerzity v Prešove. Prešovská univerzita v Prešove, 

Fakulta humanitných a prírodných vied. 108 pp. 

 

Peter Manko & Ján Koščo 
Katedra ekológie FHPV, Prešovská univerzita 

17. novembra 1, 08116 Prešov 

e-mail: peter.manko@unipo.sk, jan.kosco@unipo.sk 

 

*** 

 

Monitoring drobných zemných cicavcov 

 

Na Žitnom ostrove, v Stredisku 

environmentálnej výchovy Dropie, 

sa v dňoch 10. až 14. októbra 2013 

uskutočnil praktický kurz 

determinácie a metód výskumu drobných zemných 

cicavcov. Podujatie organizovala Slovenská zoologická 

spoločnosť pre všetkých nadšencov prírody, študentov, 

začínajúcich teriológov, zamestnancov štátnych orgánov 

mailto:peter.manko@unipo.sk
mailto:jan.kosco@unipo.sk
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a mimovládnych organizácií ochrany prírody SR 

a ďalších dobrovoľníkov. 

Účastníci kurzu boli pripravený pohltiť čo najviac 

informácií v príjemnom kolektíve, ktorý sa tam stretol. 

Kurz začal vo štvrtok o 13
00

 prvou prednáškou lektora 

Ivan Baláža, ktorý organizoval toto podujatie a taktiež 

prednášal väčšinu prednášok. Po úvode do problematiky 

o základnom delení drobných zemných cicavcov a ich 

determinácie nasledovalo kladenie 50 kusov pascí, 

živoloviek, k blízkemu jazierku a vetrolamu pozdĺž 

intenzívne obhospodarovaných polí. Ako návnada sa 

používali aromatické kúsky jablka a ovsené vločky. 

Po návrate z kladenia pascí, ktoré sa 3-krát denne 

kontrolovali, nasledovali opäť zaujímavé prednášky 

k tejto téme až do spoločnej večere. Celý oficiálny 

program v prvý deň sa zakončil večerným 

kontrolovaním pascí, pričom boli prvé odchytené jedince 

determinované, vážené, určené pohlavie, dĺžka rôznych 

častí tela a tiež celého jedinca a odobraté boli 

ektoparazitov, bĺch a roztočov, pričom sa všetky údaje 

evidovali. 

 

 
 

Kladenie živolovných pascí (foto. V. Kubovčík). 

 

Po úspešnom odchyte sa všetky hlodavce pustili opäť 

do voľnej prírody a pasce opäť prichystali pre ďalšie 

potencionálne „obete“. Prvý deň sa zakončil 

neformálnou spoločenskou diskusiou až do skorých 

ranných hodín. 

Deň druhý začal o 9
00

 kontrolou pascí a zopakovaním 

všetkých činností s prvej kontroly. Po ďalšom úspešnom 

love nasledovali prednášky, na ktorých bola predstavená 

skutočná hĺbka problematiky a získali sme ďalšiu porciu 

motivácie pre nasledujúce práce. Spoločné obedy 

a večere boli výbornou príležitosťou k utužovaniu 

kolektívu, keď na konci kurzu sme odchádzali s novými 

inšpiratívnymi priateľmi a kamarátmi. 

 

 
Mŕtve rameno Malého Dunaja (foto. L. Záhorec). 

 

V sobotu, tretí deň kurzu, sa kvôli krásnemu 

a teplému počasiu odložil na pár hodín oficiálny program 

a nasledovala prechádzka po neodolateľných biotopoch 

mŕtvych ramien Dunaja, ktorými nás viedol správca 

Strediska environmentálnej výchovy Dropie Ladislav 

Bíro. Po tomto neplánovanom spríjemnení kurzu sa 

poslednýkrát kontrovali pasce a zároveň všetky 

pozbierali. Ďalším milým prekvapením bol úlovok 

najmenšieho hlodavca Slovenska myšky drobnej 

Micromys minutus. 

 

 
 

Myška drobná (Micromys minutus) (foto. V. Kubovčík). 

 

Poslednú prednášku tohto dňa a zároveň celého kurzu 

viedol Michal Ambros, zamestnanec Štátnej ochrany 
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prírody SR; venoval sa v nej praktickej a legislatívnej 

ochrane prírody na Slovensku. Tým ukončil celý 

oficiálny program, avšak diskusia pokračovala ako 

každý večer sa nezastavila do neskorých nočných hodín. 

 

Posledný deň sa niesol v priateľskom duchu 

zakončený opäť spoločným obedom. Na poludnie 

definitívne skončil kurz monitoringu drobných zemných 

cicavcov a všetci účastníci sa mohli spokojne vracať 

domov iba s tými najlepšími spomienkami. 

Štvordňový kurz dopadol organizačne aj realizačne 

výborne, kolektív neznámych ľudí sa nakoniec stal 

súdržnou partiou nadšencov prírody, prostredie bolo 

ďalším skvelým faktorom a spríjemnením pobytu na 

Dropiom a celý čas sme dokázali plnohodnotne využiť. 

Dúfam že obdobné podujatie sa rozhodne Slovenská 

zoologická spoločnosť opäť organizovať a pridajú sa aj 

ďalší nadšenci. Obohatený množstvom nových 

informácii, spoznaním skvelých ľudí a získaním nových 

priateľov sa nedá inak spomínať na toto podujatie ako 

len s tými najlepšími pocitmi. 

 

Lukáš Záhorec 
študent Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene 

e-mail: zahorec.90@gmail.com 

 

*** 

 

Recenzia knihy Baláž I. et al., 2013: Hlodavce 

a hmyzožravce Slovenska 

 

Je potešiteľné, že v súčasnosti pribúda veľa publikácií 

s prírodovednou tematikou. Mnohé poznatky sa 

aktualizujú alebo dopĺňajú, preto je dôležité, aby sa tieto 

informácie dostali v čo najkratšom čase k širokej laickej, 

ale aj odbornej verejnosti. Každé dielo, ktoré zahŕňa 

ucelenú problematiku na základe dlhoročného výskumu, 

je veľmi cenné. Veľmi atraktívna je oblasť zoológie, kde 

medzi najobľúbenejšie skupiny patria cicavce. 

V suchozemských ekosystémoch zaujímajú významné 

postavenie drobné zemné cicavce. Väčšina druhov je 

zaujímavá v poľnohospodárstve ako aj v lesnom 

hospodárstve. Súčasne predstavujú  potravnú bázu 

širokého spektra predátorov. 

Najnovšie sa nám dostáva do rúk nová publikácia od 

kolektívu autorov BALÁŽ, AMBROS, TULIS, 

VESELOVSKÝ, KLIMANT & AUGUSTINIČOVÁ Hlodavce 

a hmyzožravce Slovenska. Monografiu vydala Univerzita 

Konštantína filozofa v Nitre (pozri aj Bulletin SZS 

4/2013). Publikácia má 198 strán. Je prehľadne 

zostavená a graficky vhodne upravená. Podáva základné 

informácie z biológie a ekológie našich drobných 

cicavcov a súčasne obsahuje najnovšie poznatky získané 

dlhoročným výskumom. Významnou súčasťou je 

determinačný kľúč. 

 

 
 

Základné kapitoly publikácie 

Kapitola Hlodavce a hmyzožravce predstavuje úvod 

do problematiky. Je tu podaná základná charakteristika 

skupín v zmysle zoologického systému. Prehľadne je 

spracovaná história poznávania drobných cicavcov na 

Slovensku ako aj metódy výskumu drobných cicavcov. 

Nasleduje najobsiahlejšia kapitola publikácie 

Systematický prehľad hlodavcov a hmyzožravcov 

Slovenska. Začína sa základným rozdelením radov a ich 

charakteristikou. V rámci každého radu sú výstižne 

definované čeľade. Nasleduje prehľad jednotlivých 

druhov. Najskôr sú spracované hlodavce, nasledujú 

hmyzožravce. Prehľad druhov je štruktúrovaný 

a obsahovo výstižný. Skladá sa z častí: opis druhu, 

miery, rozšírenie, výskyt na Slovensku, spôsob života 

a stav ochrany. Pri každom druhu je mapka výskytu. 

Súčasťou kapitoly je aj podkapitola vývoj fauny 

drobných cicavcov Slovenska. V podkapitole vplyv 

nadmorskej výšky na diverzitu drobných cicavcov 

Slovenska autori načrtávajú vplyv vegetačnej 

stupňovitosti na distribúciu druhov drobných zemných 

cicavcov. Autori sa na základe vlastných výskumov 

pokúsili naše drobné zemné cicavce rozdeliť do 

niekoľkých kategórií. Súčasťou je tabuľka, ktorá nám 

udáva zmenu percentuálneho podielu druhov 

v synúziách drobných cicavcov (v odchytových líniách) 

s rastom nadmorskej výšky. Počet zistených druhov 

drobných cicavcov vo výškových stupňoch je graficky 

znázornený na mapke. Kapitola Metódy determinácie 

hlodavcov a hmyzožravcov podáva základnú 

charakteristiku metód výskumu drobných zemných 

cicavcov. Autori rozoberajú ako sa pracuje 
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s determinačnými kľúčmi a ktoré morfologické znaky sa 

hodnotia. Konštatujú, že dôležitou časťou výskumu je aj 

analýza osteologického materiálu z vývržkov vtákov, 

najmä sov. Nasleduje kapitola Kľúč na určovanie 

hlodavcov a hmyzožravcov na základe somatických 

znakov. Vychádza zo staršieho zoologického systému. 

Textovú časť vhodne dopĺňa pekné grafické spracovanie. 

Kapitola Kľúč na určovanie hlodavcov a hmyzožravcov 

na základe kraniologických znakov zahŕňa determinačný 

kľúč spracovaný dichotomicky vo forme téz a antitéz. 

V kapitole sú výstižne spracované základné hodnotiace 

kraniologické znaky a spôsob merania biologického 

materiálu. Kapitola Ochrana hlodavcov a hmyzožravcov 

na začiatku podáva stručný prehľad vývoja ochrany 

cicavcov od minulosti po súčasnosť na Slovensku. 

V priloženej tabuľke je prehľad druhov hlodavcov 

a hmyzožravcov Slovenska v prílohách európskych 

smerníc a dohovorov, kategórie ochrany a ohrozenosti 

a ich spoločenská hodnota. Udané sú aj druhy zaujímavé 

v zmysle sústavy Natura 2000. 

Recenzovaná publikácia je určená pre laickú aj 

odbornú verejnosť. Vhodne doplní prírodovednú 

knižnicu každého, kto sa bližšie zaujíma o danú skupinu 

živočíchov. 

 

Vladimír Vician 
Katedra plánovania a tvorby krajiny, Technická univerzita vo Zvolene 

T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen 
e-mail: vician@tuzvo.sk 

 

*** 

 

Variabilita hmyzu III 

 

Úvod 

Cieľom celej práce je štatistické sledovanie výskytu 

foriem v populáciách druhov. Všeobecný úvod do 

problematiky sledovania výskytu foriem (niekedy tiež 

nazývaných aberácií) u hmyzu, v tomto prípade 

konkrétne u motýľov, je uvedený v prvej časti série 

monotematických príspevkov, v menej známom 

periodiku Entomologický magazín Hmyz, kde sa autor 

(BLAŽEK, 2006) zaoberá výskytom foriem v prírode, 

foriem vytvorených teplotnou expozíciou alebo 

pôsobením chemikálií. V chemickom procese bol 

optimalizovaný výber, čas aplikácie a množstvo 

chemikálií použitých na ovplyvnenie premeny 

(histolýzy) v kukle. Bola zvolená vhodná metodika 

vyhodnocovania. 

Druhý príspevok (BLAŽEK, 2012), ktorý sa 

koncepčne vymyká zvolenej tematike, sa zaoberá 

teoretickými hypotézami, aké chemické pochody by pri 

týchto zásahoch mohli prebiehať a s akými dôsledkami 

pre ďalšie pokolenia. 

 

Experimentálna časť a výsledky 

Predkladaný príspevok je priamym pokračovaním 

práce z časti prvej. Zameriava sa na druh očkáňa 

pýrového Paragre aegeria (Linnaeus, 1758). Pre 

posúdenie početnosti výskytu foriem motýľov bolo 

v umelom chove na pýre plazivom (Elytrigia repens L.) 

bez sledovania abiotických podmienok chovu, ktoré sú 

v tomto prípade bezpredmetné, z vajíčok nakladených 

samičkami chytenými v prírode vychovaných 407 

húseníc. Vývoj v kuklách bol v ich prvých hodinách 

ovplyvnený injektovaním vypočítaného množstva 

polyheterokyseliny fosfowolfrámovej. U vyliahnutých 

motýľov sa sledovalo zastúpenie jednotlivých foriem 

rozdeľovaných do skupín podľa zvolenej škály redukcie 

škvŕn svetlej farby na predných (PR) a zadných (ZR) 

krídlach. Niektoré typické zmeny kresby sú zachytené na 

obr. 1. 

 

 
 

Obr. 1:  Zvolené rozdelenie do skupín podľa kresieb (foto autor). 

 

Štatistické sledovanie zmien bolo nasledovne 

vyhodnotené geometrickou konštrukciou vrstevnicového 

grafu (BLAŽEK, 1989, 1990). Uvedený vrstevnicový graf 

(obr. 2) ďalej znázorňuje zastúpenie foriem 

s redukovanou kresbou (predných krídiel PR a zadných 

krídiel ZR) v jednotlivých skupinách (malé číslice) spolu 

s číselnými hodnotami vrstevníc (veľké číslice), 

predstavujúcimi percentuálne zastúpenie výskytu 

jednotlivých foriem prepočítaných na počet vyliahnutých 

živých exemplárov. Poloha priesečníka hladín PN a ZN 

označuje nezmenené kresby – nominálnu formu. Graf je 

doplnený ukážkou výzoru motýľov v niektorých jeho 

miestach (obr. 2). 

Ako kuriozita sa vyliahol jeden exemplár 

s nedostatočne vyvinutým sivým zadným krídlom, 

u ktorého bol pravdepodobne jednostranne nabúraný 

zložitý proces melanizácie. 

 

Diskusia a záver 

Z jednoznačnosti výsledkov získaných už v minulosti 

(BLAŽEK, 2006) je možné povedať, že aj početne menšie 
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súbory majú dobrú výpovednú schopnosť a poskytujú 

dobrý pohľad na uvedený proces. 

 

 
Obr. 2: A - Percentuálne zastúpenie foriem z celkového počtu 
vyliahnutých jedincov a B – výzor motýľov podľa umiestnenia 
v grafe (foto autor). 

 

Vo všeobecnosti je možné povedať, že pri tvorbe 

foriem druhu Paragre aegeria (Linnaeus, 1758), 

dochádza k redukcii kresby v podstatne väčšej miere na 

zadných krídlach ako na predných krídlach. Obdobné 

výsledky boli konštatované aj v predchádzajúcom 

sledovaní u Inachis io (Linnaeus, 1758). 

Iné literárne pramene na porovnanie so zameraním na 

skúmanie štatistického sledovanie výskytu jednotlivých 

foriem (aberácií) nájdené neboli. V literatúre sa nanajvýš 

eviduje výskyt takýchto foriem bez štatistického 

hodnotenia súvzťažnosti gradientu zmeny a množstva 

zmenených jedincov. 

 

Poďakovanie 

Poďakovanie patrí redakčnej rade tohto periodika za 

možnosť publikovať celkom nové poznatky 

z problematiky výskytu foriem motýľov, čo sa v iných 

odborných periodikách nestretlo s pochopením. 
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383. 
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BLAŽEK, R. (2012): Variabilita hmyzu II. Entomofauna carpathica, 24 
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Abstract Insect’s variability III. This contribution is next part in set of 

monothematic observations focusing on quantity of occurrence of 
forms in particular species of butterflies, which is characterised by their 

coloration induced by chemical intervention into process of 
metamorphosis (histolysis) in pupa. In this case, it concerns Paragre 

aegeria (Linnaeus, 1758). 

Key words Lepidoptera, influencing histolysis, forms (aberrations) of 
butterflies.  

 

Radomír Blažek 
Hviezdoslavova 1070, 015 01 Rajec nad Rajčiankou 

e-mail: radom.blazek@gmail.com 

 

*** 

 

Nová zoologická literatúra 

 

Na knižnom trhu sa objavilo niekoľko nových 

zoologických publikácií, ktoré by pre mnohých z vás 

mohli byť zaujímavé. 

 

 
SMRŽ, J. (2013): Základy biologie, ekologie a systému bezobratlých 

živočichů. Karolinum, Praha, 192 pp. 

SVOBODA, J. A. (2014): Předkové : Evoluce člověka. Academia, Praha, 

480 pp. 

B 

A 
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HORSÁK, M.; JUŘIČKOVÁ, L.; PICKA, J. (2013): Měkkýši České 

a Slovenské republiky. Nakladatelství Kabourek, Zlín, 264 pp. 

[recenziu k publikácii pozri v časopise Živa 1/2014: XVII]. 

 

 
 
STRAKA, V. (2013): Spomienky entomológa. Beriss, Martin, 190 pp. 

 

*** 

 

Úhrada členských poplatkov členov SZS 

 

S prípravou akcií a činnosťou Slovenskej zoologickej 

spoločnosti sú spojené aj finančné náklady. Preto 

prosíme členov SZS o uhradenie členských príspevkov 

za rok 2014, príp. aj za roky 2013 a 2012, pokiaľ ste za 

ne členský príspevok nezaplatili! Nedoplatky členského 

z pred roka 2012 vyberané nebudú. V súvislosti 

s nevyhnutnou potrebou aktualizácie členskej základne 

SZS predsedníctvo SZS v tomto roku pristúpi k príprave 

návrhov na vylúčenie členov spoločnosti, ktorí členské 

príspevky neuhradia a nepotvrdia tým svoj záujem 

o pokračovanie členstva v SZS. Návrhy budú predložené 

na schválenie valnému zhromaždeniu SZS, ktoré by sa 

malo konať v novembri t.r. v rámci kongresu „Zoológia 

2014“ v Prešove. 

Pri uhrádzaní členského poplatku zaplaťte príspevok 

vo výške 10,- €/rok na účet SZS 0011466084/0900 

v Slovenskej sporiteľni. Do správy pre prijímateľa 

uveďte svoje celé meno a priezvisko a „SZSrok(-

y)_za_ktoré_členské_hradíte“. Všetkým členom SZS 

ďakujeme za úhradu členských poplatkov! 

Noví členovia SZS sú vítaní! Každý záujemca sa 

môže stať členom spoločnosti. V prípade záujmu vyplňte 

prihlášku (nájdete ju na konci tohto bulletinu) a zašlite ju 

poštou alebo e-mailom na adresu predsedu SZS: 

 

Vladimír Kubovčík, predseda SZS 

Fakulta ekológie a environmentalistiky 

Technická univerzita vo Zvolene 

T. G. Masaryka 20117/24 

960 53 Zvolen 

 kubovcik@tuzvo.sk  

 

predsedníctvo SZS 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento informačne mimoriadne bohatý bulletin sme 

vám mohli priniesť najmä vďaka vašim príspevkom, 

za čo všetkým ďakujeme! Naše osobitné poďakovanie 

a uznanie patrí MUDr. Karolovi Křížovi za napísanie 

článku o prvej Slovenskej entomologickej spoločnosti 

v Žiline a umožnenie zverejniť unikátne dobové 

materiály týkajúce sa jej pôsobenia! Tento príspevok 

je veľmi vzácnym pohľadom do bohatej histórie 

vývoja zoológie (a entomológie zvlášť) na našom 

území. 

 

Tešíme sa na stretnutia na akciách Slovenskej 

zoologickej spoločnosť pri SAV! 

 

Členovia predsedníctva SZS 

 

*** 
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