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RNDr. Ľubomír Kuchta, CSc., – 
– 70 ročný 
V auguste tohto roku sa dožíva významného životného jubilea RNDr. 
Ľubomír Kuchta, CSc., dlhoročný učiteľ pôsobiaci na Katedre 
anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave. Narodil sa 2. augusta 1945 v Martine. Základnú školu 
začal navštevovať vo svojom rodnom meste v roku 1951. V tých 
dobách zvyčajný monotónny vzdelávací algoritmus porušil, keď sa 
v roku v roku 1956 prihlásil na vojenskú školu, tzv. Žiškáreň. Oficiálny 
názov tejto školy bol Vojenská škola Jána Žižku z Trocnova. Podľa jeho 
slov, hlavným motívom tohto rozhodnutia bola pekná uniforma 
žiakov tejto školy a zvlášť červené pruhy na vonkajšej strane nohavíc. 
V tom čase nemohli rodičia do tohto rozhodnutia nijako zasahovať, 
a tak „výhody“ vojenského života, vrátane streľby z húfnic s 
priemerom 120 mm musel znášať až do roku 1962, keď mu po 
maturite bolo umožnené zo zdravotných dôvodov školu opustiť. To 
bol vtedy zároveň aj jediný, armádou akceptovateľný dôvod 
vypovedania celoživotného zväzku s armádou. Napriek všetkým 
negatívam bola táto vojenská škola z hľadiska prírodovedného 
vzdelávania vysoko nadpriemernou vzdelávacou inštitúciou, takže 
nebolo prekvapením, že Ľubo sa v roku 1963 prihlásil na 
Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium 
ukončil v roku 1968 na Katedre anorganickej chémie, ktorá sa stala 
zároveň aj jeho celoživotným pôsobiskom. Titul kandidáta 
chemických vied získal pod vedením prof. RNDr. Jozefa Masára, CSc. 
Téma jeho kandidátskej práce bola pokračovaním jeho diplomovej 

práce; obe boli zamerané na štúdium syntetických ílových minerálov. 
Najvyššou vedeckou kvalifikáciou Ľ. Kuchtu bol II. vedecký 
kvalifikačný stupeň, ktorý dosiahol v roku 2001. 

Hlavnou oblasťou vedeckého pôsobenia Ľ. Kuchtu bola chémia 
silikátov. Zameriaval sa predovšetkým na hydrotermálne syntézy 
ílových minerálov. Výskum syntetických ílov mal charakter 
základného výskumu, v rámci ktorého boli pripravené 
a charakterizované aj také typy montmorillonitu, ktoré sa v prírode 
nenachádzajú. Ľubo je autorom a spoluautorom mnohých návrhov 
priemyselného využitia domácich silikátových surovín, ktoré boli 
u nás aj reálne využívané. Od začiatku deväťdesiatych rokov minulého 

storočia sa venoval predovšetkým syntéze SiO2-aerogélu. Hlavným 
cieľom výskumu zameraného na aerogély bolo pripraviť bezdefektné 
transparentné monolitické bloky tejto látky pre nový typ detektora 
Vavilovo-Čerenkovovho žiarenia, ktorý bol s úspechom testovaný na 
rôznych urýchľovačoch ťažkých iónov. Zároveň táto látka bola využitá 
aj na štúdium prechodového a kozmického žiarenia. Syntéza 
aerogélov v optickej kvalite vtedy predstavovala celosvetovú špičku 
v oblasti materiálového výskumu. Vrcholom týchto aktivít bolo 
zavedenie priemyselnej výroby SiO2-aerogélov v Ruskej federácii. 
Hydrotermálne syntézy ílov a príprava aerogélov vysokotlakovým 
superkritickým sušením boli technicky mimoriadne náročné postupy 
a na ich zvládnutí mal Ľ. Kuchta najväčšiu zásluhu.  

Pedagogické pôsobenie Ľ. Kuchtu sa sústreďovalo predovšetkým 
na prednášky a semináre z RTG difrakčných metód, kryštalochémie 
a zo všeobecnej a anorganickej chémie. Ľubo bol skvelý učiteľ, 
vyjadroval sa jasne, bol korektný a pedagogickú prácu nepovažoval za 
obťažujúcu príťaž vysokoškolského učiteľa.  

Až do svojho odchodu do dôchodku bol najtalentovanejším 
členom Katedry anorganickej chémie PriF UK. Jeho bytostný odpor 
k rôznym funkciám, k direktívnym metódam riadenia, k predstieraniu 
nejakej činnosti a zároveň aj skepsa voči „moderným“ pedagogickým 
a vedeckým trendom boli tie dôvody, pre ktoré v popularite zrejme 
nemohol konkurovať svojim rovesníkom. Jeho skutočná hodnota sa 
však ukázala až pri riešení vážnych experimentálnych problémov, pri 
ktorých sa vždy ukázal ako nenahraditeľný. Ľubo bol láskavý, 
skromný, obetavý a mnohí z členov katedry sú mu stále vďační za 
odbornú pomoc, ale aj za jeho spoločnosť. 

Na dôchodku sa Ľubo intenzívne venuje niekoľkým záľubám. 
Napríklad: myslí si, že hrá tenis. Nezávislý pozorovateľ jeho tenis však 
hodnotí skôr ako nejakú zvláštnu techniku chytania motýľov. 
Podobne je to aj s jeho inými športovými záľubami. Je verejným 
tajomstvom, že svoju katedru pripravil o tretinu členov pri lukostreľbe 
na športovom dni (pravdepodobne jediná kvalifikácia z vojenskej 
školy). Ľubove pestovateľské schopnosti v záhrade v Dunajskej Lužnej 
majú približne kvality jeho tenisu, takže znižovanie koncentrácie 
oxidu uhličitého burinou je jediným prínosom jeho parcely. Nemôžem 
nespomenúť, že Ľubo si popri tom všetkom stále nachádza čas aj na 
hru na klavíri. Vďaka nej sa stali byty jeho susedov nepredajnými. Ani 
veda nezostala mimo Ľubovho záujmu: trikrát denne kontroluje 
v príslušných databázach počet svojich autocitácií (k dnešnému dňu: 
352,87), ktoré vzápätí prepočítava na kilogram svojej živej hmotnosti 
(tzv. Kuchtov index).  

S jeho najbližšími spolupracovníkmi prajem Ľubovi veľa zdravia 
a optimizmu do ďalšieho života.  

K .  J e s e n á k  
j e s e n a k @ f n s . u n i b a . s k  

prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc. – 
– 70 ročný 
Koncom minulého roka oslávil významné životné jubileum prof. Ing. 
Ľubor Fišera, DrSc. - popredná osobnosť slovenskej organickej 
chémie. 

Prof. Ľ. Fišera sa narodil 27. 10. 1945 v Bratislave. Chémiu študoval 
v rodnom meste postupne na Strednej priemyselnej škole chemickej 
(1960-1964) a Chemickotechnologickej fakulte SVŠT (1964-1969). 
Kandidátsku prácu venovanú aryláciam heterocyklov obhájil v roku 
1975 na Katedre organickej chémie, kde začal svoju akademickú 
kariéru ako odborný asistent (1971). Postdoktorandské pobyty 
(1975-1976, TU Mníchov, prof. Rolf Huisgen a v roku 1981 na Emory 
University v Atlante (USA) s prof. Al Padwom) významne ovplyvnili 
jeho ďalšie vedecké smerovanie. Prof. Fišerovi sa podarilo aplikovať 
moderné cyckloadičné reakcie v syntéze furánových derivátov. V roku 
1981 sa habilitoval v odbore organická chémia na CHTF SVŠT. Vedeckú 
hodnosť DrSc. získal v roku 1986 obhajobou Dr. Habil na TH 
v Merseburgu a v roku 1988 bol menovaný profesorom organickej 
chémie. V rokoch 1993-2006 bol vedúcim Katedry organickej chémie 
a od roku 2006 do 2013 riaditeľom Ústavu organickej chémie, katalýzy 
a petrochémie na FCHPT STU v Bratislave. 

Vedecké zameranie profesora Fišeru je Organická chémia, štúdium 
štruktúry a vlastností organických zlúčenín, vývoj syntetických metód 
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