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Výročia osobností v r. 2009, ktoré sa zaslúžili o poznanie flóry
Slovenska
7. februára 1999 – pred 10 rokmi zomrel v Bratislave ALADÁR HLAVAČEK, florista a odborný
pracovník Botanického ústavu SAV. Publikoval kapitoly v diele Flóra Slovenska a dielo o flóre
Štiavnických vrchov.
5. marca 1869 – pred 140 rokmi sa narodil v Nice (Francúzsko) amatér, dendrológ, šľachtic
ŠTEFAN AMBRÓZY-MIGAZZI, zakladateľ Arboréta Mlyňany.
12. marca 1849 – pred 160 rokmi zomrel v Pešti (Maďarsko) botanik a lekár JOZEF SADLER.
V jeho prácach sú viaceré údaje o lokalitách rastlín zo Slovenska.
12. marca 1869 – pred 140 rokmi sa narodil v Lomnici nad Lužnici (Česká republika) botanik
amatér JOZEF ČERNÝ. Botanizoval v Malých Karpatoch, Burde a Muránskej planine.
13. marca 1909 – pred 100 rokmi zomrel v Lučenci botanik JÁN KUNST. Vo svojich prácach
popísal flóru okolia Lučenca.
27. marca 1879 – pred 130 rokmi sa narodil v Pukanci lekár a botanik SAMUEL TIVADAR
KUPČOK. Uverejnil „Príspevok k poznaniu flóry okolia Banskej Štiavnice a Pukanca“ (1956).
28. marca 1849 – pred 160 rokmi zomrel vo Viedni (Rakúsko) botanik ŠTEFAN LADISLAV
ENDLICHER, profesor na univerzite vo Viedni. Z mnohých jeho botanických diel spomenieme Flora
Posoniensis (1830).
31. marca 1899 – pred 110 rokmi zomrel vo Viedni (Rakúsko) botanik JOZEF ARMIN KNAPP.
Publikoval údaje o flóre juhozápadného Slovenska.
4. apríla 1609 – pred 400 rokmi zomrel v Leidene (Holandsko) botanik CAROLUS CLUSIUS
(vlastným menom Charles de 1´Ecluse). V jeho prácach sú uvedené floristické údaje zo západného
Slovenska.
4. apríla 1749 – pred 260 rokmi sa narodil v Banskej Štiavnici botanik a lekár ŠTEFAN
LUMNITZER. Autor diela Flora Posoniensis (1791).
15. apríla 1739 – pred 270 rokmi sa narodil v Eisenärzt (Rakúsko) JOZEF JAKUB WINTERL.
V r. 1770–1784 profesor na lekárskej fakulte univerzity v Trnave, kde prednášal aj botaniku.
22. apríla 1899 – pred 110 rokmi sa narodil v Plzni (Česká republika) poľnohospodársky
odborník MILOSLAV MALOCH. Botanizoval na východnom Slovensku, kde väčšinou pôsobil.
24. apríla 1549 – pred 460 rokmi sa narodil v Bardejove polyhistor JURAJ HENISCH. Vo svojich
dielach venoval pozornosť aj liečivým rastlinám.
15. mája 1749 – pred 260 rokmi sa narodil v Kežmarku lekár a botanik JÁN DANIEL MAUKSCH.
Je autorom botanickej dizertácie na lekárskej fakulte univerzity v Trnave.
20. mája 1789 – pred 220 rokmi sa narodil na Spiši katolícky farár JÁN MERAVÝ. Jeho rukopis
a herbár, ktorý obsahoval asi 8 tisíc rastlín sa nezachoval.
30. mája 1799 – pred 210 rokmi sa narodil vo Vidinej AUGUST KUBINYI, botanik a riaditeľ
Národného múzea v Pešti. Botanizoval na Liptove a v Nízkych Tatrách.
3. júna 1859 – pred 150 rokmi sa narodil v Malých Bierovciach (okr. Trenčín) učiteľ JURAJ
BOČEK, ovocinár a šľachtiteľ. Pôsobil v Trenčíne a v okolí.
20. júna 1789 – pred 220 rokmi zomrel v Banskej Štiavnici pedagóg JÁN SEVERINI. Jeho
zoologická učebnica obsahuje aj botaniku, zvlášť dendrológiu.
5. júla 1869 – pred 140 rokmi zomrel v Žiari nad Hronom rímskokatolícky biskup ŠTEFAN
MOYSES. Popri svojej mnohostrannej činnosti sa venoval aj ovocinárstvu a záhradníctvu.
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12. júla 1899 – pred 110 rokmi zomrel v Revúcej profesor slovenského gymnázia v Revúcej
JOZEF KVETOSLAV HOLUB. Jeho rukopisy učebníc botaniky sú v Univerzitnej knižnici v Bratislave.
17. júla 1939 – pred 70 rokmi zomrel v Mukačeve (Ukrajina) profesor ANTON MARGITTAI,
Skúmal flóru Turca, východného Slovenska a Podkarpatskej Rusi.
9. augusta 1719 – pred 290 rokmi zomrel v Košiciach jezuita ŠTEFAN ČIBA, profesor na
univerzite v Trnave a Košiciach. V práci o pohoriach Uhorska uviedol aj zriedkavé rastliny.
23. augusta 1829 – pred 180 rokmi sa narodil v Hředle, okres Rakovník (Česká republika) lesmajster RUDOLF GESCHWIND. Pôsobil aj na Slovensku a bol jeden z najvýznamnejších šľachtiteľov
ruží v Európe.
29. augusta 1749 – pred 260 rokmi zomrel na ceste z Altenburgu do Bratislavy polyhistor MATEJ
BEL. V jeho dielach sú aj poznatky o prírodných pomeroch na Slovensku.
8. septembra 1929 – pred 80 rokmi zomrel na vrchu Tŕstie nad Tisovcom učiteľ a kustód
Slovenského národného múzea VÁCLAV VRANÝ. Je autorom floristických prác z Pienin, Spiša
a okolia Tisovca.
9. septembra 1999 – pred 10 rokmi zomrel v Bratislave geobotanik RNDr. JÁN MICHALKO, CSc.
Riadil práce a spracoval podstatnú časť diela Geobotanická mapa Slovenska.
12. septembra 1949 – pred 60 rokmi zomrela v Krupine prvá slovenská botanička IZABELA
TEXTORISOVÁ. Botanicky prebádala Turčiansku kotlinu.
21. septembra 1909 – pred 100 rokmi zomrel v Budapešti (Maďarsko) prírodovedec a lekár
KORNEL CHYZER. Uverejnil floristické údaje z bývalej Šarišskej a Zemplínskej župy.
1. októbra 1909 – pred 100 rokmi sa narodil v Šoporni (Maďarsko) maďarský botanik ZOLTÁN
KÁRPATI. Na Slovensku botanizoval v Malých Karpatoch, Považskom Inovci a Strážovských
vrchoch.
15. októbra 1979 – pred 30 rokmi zomrel v Prahe (Česká republika) český botanik RNDr. IVAN
KLÁŠTERSKÝ. Na Slovensku botanizoval hlavne v Slovenskom krase, Malých Karpatoch a Podunajskej nížine.
6. novembra 1659 – pred 350 rokmi zomrel v Greifswalde (Nemecko) lekár a cestovateľ
FRIDRICH MONAVIUS. Na Slovensku zbieral rastliny na severnom a strednom Slovensku. Jeho
herbár z Karpát, katalóg rastlín a denníky z ciest sa nezachovali.
11. novembra 1899 – pred 110 rokmi sa narodil v Tvrdošíne univerzitný profesor JÁN MARTIN
NOVACKÝ. Priekopník slovenského botanického názvoslovia a autor stredoškolských a vysokoškolských učebníc botaniky.
14. novembra 1809 – pred 200 rokmi zomrel v Šoporni (Maďarsko) prírodovedec a pedagóg
ANDREJ KRALOVANSKY. Vo svojom prírodopise má kapitolu aj o rastlinách, kde sú aj slovenské
mená.
23. novembra 1809 – pred 200 rokmi zomrel v Budíne (Maďarsko) JOZEF JAKUB WINTERL. Ako
profesor na univerzite v Trnave viedol päť absolventov lekárskej fakulty k napísaniu botanických
dizertácií.
26. novembra 1929 – pred 80 rokmi sa narodil v Malackách vedecký pracovník EDUARD
KRIPPEL. Prvý na Slovensku študoval vegetáciu v postglaciáli.
20. decembra 1749 – pred 260 rokmi sa narodil v Kežmarku evanjelický farár a učiteľ TOMÁŠ
MAUKSCH. Botanizoval vo Vysokých Tatrách a na Spiši. Jeho práce vydali tlačou K. Rumy
a P. Kitaibel.
20. decembra 1809 – pred 200 rokmi sa narodil v Skalici evanjelický farár, botanik a etnograf
DANIEL SLOBODA. Je autor diela Rostlinnictvi (1852).
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27. decembra 1759 – pred 250 rokmi sa narodil v Kraľovanoch prírodovedec a pedagóg ANDREJ
KRALOVANSKY. Vo svojom prírodopise má kapitolu aj o rastlinách, kde sú aj slovenské mená.
29. decembra 1939 – pred 70 rokmi zomrel v Bratislave záhradník a dendrológ JOZEF MIŠÍK.
Bol spolupracovníkom Š. Ambrózy-Migazziho, zakladateľa Arboréta Mlyňany.
IVAN HRABOVEC
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