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Zo života
Valné zhromaždenie Gi.'S
bila 2C. apríla 1982 sa uskutočnilo v<*lné zhromaždenie Slo
venskej botanickej spoločnosti pri 3..»V. Účastníci si vypočuli
správu c činnosti a správu o hospodárení, schválili statut Ho
lubího pamätnej medailí S?S, jednotní seine prijali návrh výboru
SBS na uaelenie titulu zaslúžilý člen SES doc. ár. Eraelskému,
C8c., ar. Krippelovej, CSc., Ing. kanicovi a uoc. ar. SomŠákovi,
( Gc. Pre funkčné ooaobie 1982-1985 zvolili v,>bor JU8 v tomto
zložení: aoc. Ing. I. Eenčať, CSc. /predseda?, člen ko-rešp. S.
Hejný /1. podpredseda/, Ing. o. Kolek, hrSc. /2. poupredseda/,
ar. Cťaheiova, CSc. /ved. tajomníčka/, dr. rmetová, CSc. /hos
podárka/, ar. kichalko, (3c., ur. huzulák, dr. Eaglccký, CSc.,
ur. Zaliberová, CSc., dr. aesko, CSc. + 3 predsedovia pobočiek.
Náhradníci: dr. Faranec, dr. Goliášová, CSc., ur. Schv;«rtzová.
Revizoři: dr. Erdelská, CSc., ar. búbravcová.
Valné zhromaždenie prijalo toto uznesenie:
V zmysle uznesení XVI. zjazdu K.Sp ktorí zdôraznil požia
davku zavádzania a dôsledného využívania výsledkov vedy vo
všetkých oblastiach nároaného hospodárstvu, Slovenské botanická
spoločnosť pri SKV /v ďalšom iba S"S/ sa v budúcom pracovnom
období zameria na dôsledné plnenie svojich úloh najmä v týchto
smeroch:
1/ "uue viesť svojich členov z radov pracovníkov SiV a škol
stva a iných rezortov k presnému plneniu úloh ŠP2V a organizo
vať ostatných svojich členov na pomoc plneniu týchto úloh v
zmysle svojej doterajšej praxe. Zameria sa pritom najmä na pod
poru cieľových projektov a na ich realizáciu v praxi.
2/ Otázkam ochrany a tvorby životněno prostredia sa bude veno
vať všetkými formami svojej práce /prednášky, exkurzie a pod./,
najma však vypracovaním podkladov pre "rervenú knihu chráne
ných rastlín (SSR”, ktorú bude pripravovať v spolupráci
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3/ Získané výsledky- vedy, tak z oblasti životného prostredia,
ako aj z oblasti racionálneho využívania rastlín, bude pro
pagovať prednáškovou činnosťou, metodickými a metodologickými
seminármi zo všetkých čulostí botaniky a organizáciou pracov
ných ^konferencií a sympozií. V r. 1982 to buae medzinárodné
sympozium o aynantropnej flóre a vegetácii a aktívna účasť
členov dendrologickej pracovnej skupiny S'S na Vili. 'uenurolo-
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gickom kongrese socialistických* kravín v Tbilisi. Pripraví ,tiež
pracovnú poradu všetkých, zainteresovaný'ch pracovníkov k Flore
olovenska a zorganizuje floristický kurz v .osiciacn.
Pri príležitosti po. výročia založenia
V zorganizuje v r.
IS'-P algologieké sympózium s medzinárodnou účasuou v Smoleniciacn. j
v rонu ITT ~ S C J. vne zúčastní
iolagicka sekcia
Па Hl. dňoch rastlinnep fyziologie. ktorá zorganizuje Pyziolo^íekd sekcia ľSbo v i:rane.
V roku 19Ti sí . uskutoční v Nitre z j s z u J: T.'
4/ Plniac uznesenie Kolégiu pre: biologické a polnohospodárske
v^dy
sude oTS aj naďalej usmerňovať pracú na novej termino
logii vo všetkých odboroch botaniky.
5/ Sústavne sa ouue zaoberat výchovou mlauej generácie a spolu
pracovat s orgánmi ministerstva školstva pri príprave učebných
plánov a učebníc pre skolý všetkých stupňov.
6/ Pre propagáciu svojej pr4ce čuue ď C a,
tanickú sériu časopisu ''-'iologia a vysávať
lej rozvíjať odbor botanika.

naďalej využívať boulletin SF:b a naďa-

Zasaanutie rozšíreného Ústredného výboru
O
Ústredný výbor
zišiel 2C.>'*.1922 v mlýfanoch. ZhodnoO r*>'
til valné zhromaždenie
: a zaooeral sa rozpracovaním úloh,
které vyplývajú z uznesení. Schválil organizačnú' štruktúru 3
a potvrdil vedúcich sekcií, pracovných skupín a komisii.

Pobočka v 'Titre: predsedu uoc . T: br. ľubjatko, C Cc., tajomník
Ing. íajová, CSc.
stredoslovenská pobočka vo I:volene: predseda ucc. Ing. zrižo,
CSc., tajomník Ing. Kanieš
Východoslovenská pobočka v Košiciach: predseda Ing. Vojtúrí,
tajomník Kďzr. i ostál
Sekcia systematickej botaniky a geobotaniky: predseda d:'br.
ivtaglocký, í 3c., tajomník Ibibr. ľ anásová, CSc.
Sekcia rastlinnej fyziologie: predseda Ing. Kolek, ZrSc., ta
jomník RKbr. a esko, CSc.
Sekcia pre výskum synantropnej ílory a vegetácie: predseda
Idzr. hrippelova, CSc., tajomník ž ar. Zoliuerevá, CSc.
Sekcia algclogicka: predseda HTzr. ..indák, JrSc., tajomník
Ku br. Záhumenský
Pracovna skupina dendrologická: předsedo uoc. IrC Tenčať, ( Sc.,
tajomník hNur. Daranec
Pracovná skupina rastlinných explantátov: predseda uoc. KlQr•
aro.elsKý, (.Sc*
Pracovná skupina cytologie: predseda uoc. P:\Dr. murín, iSc.
Terminologická komisia: predseda RNbr. áasičová, (Sc.
Komisia pre prácu s mládežou: predseda RKur• Eliáš, iSc.
Komisia pre ochranu prírody: predseda K;zúr• mzglocký, (Sc.
Pedagogická komisia: predseda híh;r. uerichová, < Sc.
Kronikár : KÍN br. iirabovec, CSc.
Fctoarchivár: úKbr. Lux jun.
Výbor STS prijal týchto nových členov: J."Kusáková, 3-iNbr.

L. Kováčik, ill:Or• 3. ivíaguolenová, h. 1 arlog, ?.
cličová.

*'araet na stvárnenie

atousek, bJ. Goj-

Icluoyho neasily

Fa Valnom zhromaždení SP 8 dňa 2C.4.19S2 bol schválený Štatút
na udeľovanie áolubyho medaily, ktorý bol predložený členom
v Bulletine S’.'C /reč. J, č. 2, str. 2-3/. Predsedníctvo a UV
SBS prerokovali otázku realizácie medaily a dospeli k záveru,
že by bolo prospešné, keby sa na návrhu meaaily podieľal čo
najširší počet členov íľ-'S. Podľa predbežný-ch úvdi medaila by
mala oosahovať na jednej strane floristicky motív /detail ale
bo celkový ooraz endemitu príp. reliktu/, na druhej strane
pcr ;rét ...iOlubyho, prípadne symboliku Slovenska /pohorie či
miesto majúce vzťah k holubymu/.
bbraciame sa s výzvou na všetkých členov, aoy prispeli svo
jimi návrhmi /pokiaľ možno aj konkrétnou kresbou/ na reali
záciu stvárnenia medaily 3 svoje návrhy ouosluli veueckej ta
jomníčke ho /(jtuheľová, abRu CarV S&V, oienkiev.iczova 1,
614 34 Bratislava/ do 20.12.1962. žalsie^umelecké stvárnenie
zabezpečí Organizačné stredisko vececkých spoločností pri 3uV.

V druhom polroku 1962 oslávia významné životné jubileum
títo členovia Slovenskej ootanickej spoločnosti pri SAV:
Ing. M. Belková /9.6.1932/, kNDr. J. :erta, C6c. /6.11.1932/,
RMDr. F. Гinčura /9.16.1932/, Ing. m. Luda, CSc. /23.10.1932/,
RNDr. Ing. J. Korenek, CSc. /11.9.1922/, Phiir. P. Lačok, CSc.
/26.8.1922/, Ing. h. kianica /16.9.1922/. KNi)r. o. heoovič,
C3c. /12.10.1932/, GOC. mor. G. Steinhdbel, CSc. /6.10.1922/,
M. Weiss /23.9.1922/.
oubilantom prajeme pevné zdravie a veľa tvorivých síl.

V ároch 7.-II. júna 1962 usporiadala Sekcia pre výskum synontropnej flóry a vegetácie pri j" v spolupráci so Sekciou
syuiantrcpne j /botaniky pri ŕ TIS a Ústavom experimentálnej bio
logie a ekológie ( ‘-'IN S..-.V celoštátne sympozium s medzinárodnou
účasťou Synantropná flóra u vegetácia IV. Prítomných bolo spo
lu 102 účastníkov /16 zo zahraničia/, ľ.a sympóziu odznelo 45
prednášok z oblasti floristiky a taxonomie, výskumu udventívnych
a karanténnych burín, flóry a vegetácie polí, ruaerálnych sta
novišť a mestských aglomerácií. Niekoľko prednášok bolo veno
vaný ch metodike výskumu a problémom synantrcpizácie rastlin
ného pokryvu. Prednáškový program uoplnili 2 exkurzie na loka
lity stepnej a rijaerálnej vegetácie «.užnéhc Slovenska.
Sledovanie flóry a vegetácie sy-nanti opny ch stanovišť o ich
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dynamiky poskytuje základné podklady pre hodnotenie vplyvu člo
veka na prostredie, na riešenie aktuálnych agronomických problé
mov ochrany kultúrnych rastlín, zvlášť boja proti burinám.
T. Krippelovu, L. Lúčina., M. Zaliberová

Životné jubileum uNDr. JcnaJ3ertu, _ Cue.

Tohto roku sa dožíva okrúhleho 'jubilea vedecký pracovník od
delenia geobotaniky UDBL CBLV BAV, DNDr. Ján Berta, CBc.
Pochádza z Východného Slovenska. Narodil sa v obci žamudovce C. novembra 1932. Po ukončení gymnázia pokračoval v štúdiách
na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a špecializoval sa na
odbor botanika. Po skončení vysokoškolského štúdia pracoval
v Botanickej zahradě BAV v Košiciach /v r. 1957-5S/ q od r. 1959
pôsobí na terajšom pracovisku /Botanický ústav SAV, UNBA CBEV SAV/.
Svoj odborný záujem sústredil viac rokov na štúdium vegetácie
Východoslovenskej nížiny. Výsledky uverejnil v obsiahlej kniž
nej publikácii tíaldgesellschaften und Bodenverhältnisse in der
Theisstiefebene. Z tohto územia vyhotovil aj mapu potenciálnej
a rekonštruovanej vegetácie v mierke 1: 50 000. Ukončil výskum
vegetácie slatín a mokradí a pripravuje syntézu o vegetácii
Východoslovenskej nížiny.
Veľa času a námahy venoval prácam na Geobotanickoj mape SSK,
ktorej je spoluautorom a ktorá sa pripravuje do tlače. Zmapoval
podstatnú časť veľkých nížin, niektoré územia severného Sloven
ska a Slánské vrchy. V posledných rokoch sô venuje štúdiu vege
tácie Slánských vrchov. Pripravuje o nich obsiahlu geobotanickú
štúdiu.
Pri vedecky a spoločensky významnej práci mu pomáha skromná
povaha, veľká vytrvalosť a húževnatosť.
Do dalších rokov želume jubilantovi pevné zdravie, spokojnosť
a úspechy v prúci. Ad multos felicissimosque annos!
J. Zlinská
L'r. Ing. Jozef Korenek, GSc. - šesťdesiatročná
Dňa 11.9.19S2 sa dožíval šesťdesiatich rokov Dr. Ing. Jozef
Korenek, CGc., samostatný vedecky? pracovník Výskumného ústavu
lesného hospodárstva vo Zvolene, držiteľ rezortného vyznamenania
"Budovateľ socialistického lesníctva".
Po skončení štúdiu nastúpil na Výskumné ústavy lesnícke
v Banskej Štiavnici, kde pracoval na uznávaní porastov pre zber
lesného osiva. Pripravil podklady pre rozdelenie Slovenska na pestebné oblasti, ktoré boli pojaté do novej semenárskej normy.
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V oblasti žitného ostrova pracoval na zalesňovaní zabolen
ných pôd. Odtiaľ prešiel riešiť biologickú meiioi'uciu pieskov
na Záhorí, Od r. 1362 pracuje no problematike premenlivosti a
šľachtenia dubov. V rámci tejto problematiky vylíčil pôvodne
porasty duba zimného a letného na Slovensku a tuxonomicky
spracoval najtypickejšie lokality oboch druhov. Okrem toho za
ložil viac provenienčných pokusných plôch з dubmi.
Do ďalších rokov vedeckovýskumnej práce, ako aj v súkrom
nom živote mu Všetci prajeme veľa zdravia a Spokojnas-ti*

Ing. Ladiôluv Gr-eguss, OSc.

Významné životné jubileum PhKr. Pavla Lačokat QSc.

V kruhu svojich spolupracovníkov oslavil svoje významné
životné jubileum Philr. Pavel Lačok, kondidet biologických vied
Jubilant sa narodil 26.6.1922 v Petrovci /Juhoslávia/. Vysoko
školské štúdium začína v Segedíne a pokračuje na UK v Bratis
lave. V roku 195>4 nastúpil do sxužieb SAV - vtedajšieho labora
tória rastlinnej biologie. Bol medzi prvými, ktorí stali pri
zrode novovznikajúceho oddeleniu fyziologie rastlín. Jeho/vedecké zameranie sa postupne vyhraňovalo na štúdium fyziologie
o biochémie fytopatogenných húb vo vzťahu k hostiteľovi a pros
trediu. Pozornosť venoval najmä otázkam aktívnych produktov
húb /rastové látky, toxíny vädnutia, polysacharidy/.
V neskorších rokoch zameriava štúdium na sledovanie glycidového metabolizmu a na fungistotické fungicídne látky.
Jeho vedecké práce našli priaznivý ohlas u nás i v zahra
ničí. Je školiteľom ašpirantov, diplomantov a poskytol rad kon
zultácií a zaškolení do metodík pre záujemcov z iných praco
vísk. Je nositeľom strieborného odznaku SBo. Za dlhoročnú ve
deckú činnosť bol v roku 1977 vyznamenaný striebornou a v roku
1962 zlatou čestnou plaketou "Za zásluhy v biologických yedach
Jubilantovi želám menom kolektívu patologickej fyziologie
rastlín UEBE CBEV SAV v Bratislave veľa zdravia a duševnej
pohody.
Ing. Anton Janitor, CSc.

Obruciame sa na členov SDá, ktorí majú záujem o Sborník
prednášok zo zjazdu SBS v Tisovci /r.1970/, aby sa do konca
roku 1962 prihlásili u vedeckej tajomníčky SBS.

Jesenn^_£reänaškov^_>c^kius__S3Se19£^
У ' r^tisl, ave v zasadacej miestnosti na Kienkievdczovej 1,
prízemie, vzuy o i'4,oo h /^k nie je uvedené inak/.
13.9.

-.( . Lou&hman /.gric .University Oxford, U.ľ*./: A new
technique for examining storage and transport of
phosphate across membranes.

2C.lL.

K'K.r. ■). .emis, (Sc.: ložné mechanizmy syntézy z.T'P
v procese fotosyntézy.
KKr. V. Kego, ř 3c.
Fy t c tróny firmy FETCh. /Ь SR/.
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Г. goliášová,. ( Sc. : Niektoré ^ruhy r o au Poťenna lovensku.
n. Kmetové, í Sc.: Taxonomic ká pro olema tiká
cenitum.
K. ŕeniaatekcva: rozšírenie Veronica offici
na ólovensku.

t ur •
. aux o v a,
•,
anatomickej ekologie.

.: * a r. /. • uux,
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KNlr. V . Tlustak: Nelesná vegetáciu ľielych : arpát /moravská ČuSť/ a problematiku jej ochrany.

11.11.

algologicig seminar /vedie ĽKJr. P. niniiák, DrSc./,
14.00 h, Ubilk C KLV Sa V, Moravské 14, iratislava.

17.11.

KNlr. C. nrdelská, (.Sc.: Nové výsledky mikrokinemutografického štúdia dejov v zárodočnom miešku
/spojené s premietaním filmu/.

24.11.

Ndr. J. aujdúk, CSc.: hetouy štúdia vegetačnej dyna
miky, zakladania trvalých ooservačných a pokusných
plôch.

1.12.
\ 7.12.
V

Ing. J. Vorel: Kvetena okolia Irkutská a-bajkalského
,j az er a.

(rboréte I. fy i any. Ústav dendro biologie ( "IV 7..V, lC.oo h.

11.1c.

o

K Dr. K. Kubát:.hod Rumex s.l. v Г SSR.

C 7.1C.

Ing. »•;. Kypak, .(fSc.:
i o logic ké technologie z hle
diska reprodukcie lesného fondu pri využívaní poz
natkov fyziologie.
Ing. C. iUnúkovu, CSC.: Procesy premeny organickej
hmoty opadu gaštana jedle no a jeho porastových zmesí.

b.11.

Ing. P. Vreštiak, CSc.: Teoretické východiská štúdia
štruktúry zelene v sídelnej krajine.

29.11.

RNDr. M. Bolvanský, CGc.: Poznatky zo študijnej cesty
/Španielsko/.
Ing. K. Bendákova: Poznatky zo študijnej cesty /ZSSR/.
Ing. P. Vreštiak, Сое.: Poznatky zo študijnej cesty
Albil/ш

1 j.12.

RNDr. Д. Kormuťak, CBc.: Serologické vlastnosti peľo
vých zrn pri vybraných druhoch lesných drevín.
RIíDr. M. Bogyovú: Využitie izoenzýmov pri populačno-genetickom výskume borovice lesnej.

Vo Zvolene. Katedra lesného prostredia LF VŠLD, íuarxova 6,
14.00"h.
13.10.

Ing. E. Krizová: Vybrané typy jelšín, možnosti použi
tia ekologickej analýzy.

10.11.

doc. RNDr. V. Jamrich: štvrťstoročie výskumu vplyvov
zlúčenín fluoru na lesné dreviny.

L.12.

doc. Ing. Ц» Križo, Cbc., Ing. L. Korineková: Rast
linné hormony - možnosti využitia pri šľachtení les
ných drevín.

V Košiciach. Botanická zahrada, Iíánesová 23» 15.00 h.
5.10.

RNDr. M. Repčák, CBc.: 21. medzinárodný zahradnicky
kongres - liečivé rastliny .
RNDr. J. Halásová: Obsah kyseliny askorbovej v šíp
kach niektorých druhov rodu Rosa.

9.11.

RNDr. M. Rychlová: Príspevok k cytogenetickému hod
noteniu Achillea sp.
prof. R. Hončariv: Genetické problémy vzniku a vývoja
kultúrnych rastlín.
,
RNDr. L. Dostal: Pozoruhodnosti východoslovenskej flory.

V Nitre, VŠP, Z pavilón, 4. poschodie, 13.00 h.
25.IO.

Ing. 11. Zima: Súčasné otázky fyziologie rastlín
riešené v ZSSR.

