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Doc. RNDr. Miloš Stankoviansky, CSc.
sedemdesiatnikom
Významný slovenský geomorfológ doc.
RNDr. Miloš Stankoviansky, CSc., sa narodil
14. júla 1947 v Myjave. Bol veľmi citlivým
a vnímavým dieťaťom s veľkým záujmom o
geografické prostredie, v ktorom vyrastal, ako
aj o jeho históriu. Zbierka miestnych skamenelín, ktorú si založil už ako žiak základnej deväťročnej školy (1953 – 1962), o tom veľmi symbolicky vypovedá. Tento záujem ho neopustil
ani počas štúdia na myjavskej strednej všeobecno-vzdelávacej škole (1962 – 1965), kedy sa
definitívne rozhodol pre štúdium geografie na
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (PriF UK) v Bratislave. Štúdium začal v roku 1965 v pedagogickom odbore Matematika –
zemepis, po dvoch rokoch prešiel na jednoodborové štúdium v odbore Geografia so špecializáciou na Fyzickú geografiu. Geomorfológia,
v ktorej sa snúbi geografické a historické poznanie, bola jeho jednoznačnou voľbou už
v diplomovej práci. Pod vedením profesora Michala Lukniša ju vypracoval na tému Geomorfologické pomery strednej časti Malých Karpát
v oblasti Vápenná – Vysoká a úspešne obhájil v
roku 1970. Získal tak titul promovaný geograf.
Najvýznamnejšia etapa jeho pracovného života je zviazaná s Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied (GÚ SAV) v Bratislave.

V rokoch 1970 až 1973 tu absolvoval najskôr
študijný pobyt. Jeho zavŕšením bola obhajoba
rigoróznej práce Geomorfologické pomery
strednej časti Malých Karpát v oblasti Sološnica – Rohožník, na základe ktorej získal titul
RNDr. v odbore Fyzický zemepis. Následne
v roku 1973 nastúpil do GÚ SAV na internú
vedeckú ašpirantúru pod vedením akademika
Emila Mazúra. Na základe obhájenia kandidátskej dizertačnej práce Geomorfologické pomery
povodia Hrabutnice a priľahlého územia so
zvláštnym zreteľom na recentné reliéfotvorné
procesy získal v roku 1977 titul kandidáta geografických vied (CSc.) v odbore Fyzická geografia. V Geografickom ústave SAV potom zotrval takmer štvrť storočia ako samostatný vedecký pracovník a dlhoročný vedecký tajomník
ústavu. Počas tohto pôsobenia zhodnotil geomorfologické pomery hornej časti povodia Myjavy a Brančských bradiel. Založil a roky viedol
výskumnú bázu ústavu v Bzinciach pod Javorinou, zaslúžil sa o poznanie zákonitostí priestorovej distribúcie geomorfologických procesov v
k. ú. tejto obce, ako aj v Ďumbierskych Tatrách.
Delimitoval a charakterizoval morfoštruktúry
severnej časti Malých Karpát, Myjavskej pahorkatiny a vybraných častí Trnavskej pahorkatiny,
načrtol ich vývoj a podieľal sa na hodnotení

V jednom zo „svojich“ výmoľov na sklonku kariéry (Hrachovište, 2012).
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zmien reliéfu, vyvolaných antropogénnou činnosťou na území Vodného diela Gabčíkovo.
V rámci spolupráce s Ústavom litosféry AV
ZSSR zhodnotil inžiniersko-geomorfologické
pomery vybranej časti Bratislavy a porovnal ich
s vybranou časťou Moskvy.
Jeho ďalšie smerovanie bolo významným
spôsobom ovplyvnené spoluprácou s prof. A. P.
Schickom z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme.
V 90-tych rokoch 20. storočia viedol tím pracovníkov Geografického ústavu SAV v rámci
trilaterálneho projektu, koordinovaného týmto
medzinárodne uznávaným fluviálnym geomorfológom. Výskum na Slovensku sa realizoval na
území povodia Jablonky (163 km2). Jeho cieľom
bolo vyhodnotiť reakciu povodia na pozemkové
úpravy, spojené s kolektivizáciou. Už v priebehu detailného geomorfologického mapovania
v rámci riešenia uvedeného projektu objavil
väzbu výmoľov na historické umelé lineárne
krajinné prvky a pochopil, že ide o antropogénne podmienené formy, vytvorené pri extrémnych zrážkových udalostiach poväčšine v priebehu kopaničiarskej kolonizácie. A tak popri
efekte pokolektivizačnej eróznej etapy začal
venovať zvýšenú pozornosť geomorfologickej
odozve staršej, historickej eróznej etapy. Výmole sa mu potom stali spoločníkmi až do konca
jeho vedecko-výskumného pôsobenia.
V roku 2001 prešiel z Geografického ústavu
SAV na Katedru fyzickej geografie a geoekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej externe prednášal
už od konca 80-tych rokov 20. storočia. Tu dokončil práce na svojej profilovej monografii
Geomorfologická odozva environmentálnych
zmien na území Myjavskej pahorkatiny, za ktorú
získal v roku 2003 prémiu Literárneho fondu a
ktorú v tom istom roku obhájil aj ako habilitačnú prácu. V roku 2003 sa stal vedúcim tejto katedry. V tejto funkcii pôsobil až do roku 2011 a
po odchode do dôchodku pracovný pomer na
Prírodovedeckej fakulte UK definitívne ukončil
v roku 2015. Pri tejto príležitosti mu bola udelená Zlatá medaila fakulty.
Docent Miloš Stankoviansky sa v priebehu
svojej profesionálnej kariéry teda zaoberal rôznymi aspektmi geomorfologického výskumu –
od všeobecnej geomorfológie a základného geomorfologického mapovania, cez (morfo)štruktúrnu, dynamickú a historickú geomorfológiu,
až po antropogénnu, inžiniersku a environmentálnu geomorfológiu. Najvýznamnejší ohlas
však získal v oblasti výskumu geomorfologickej
odozvy environmentálnych (klimatických a antropogénnych) zmien v súčasnej i historickej
krajine vplyvom pôsobenia ronových a orbových procesov. Je priekopníkom takto zameraného výskumu na Slovensku a postavil na ňom i
svoju vedeckú školu. Výsledky dosiahnuté na
Myjavskej pahorkatine prostredníctvom prezen-

tácie na konferenciách, publikovania v renomovaných časopisoch, vedenia exkurzií i sprevádzania početných hostí natoľko zviditeľnil, že ju
zahraniční kolegovia zaradili medzi významné
európske výskumné lokality v tejto problematike. Na jeho výskumy nadväzujú jeho žiaci, ktorí
sa úspešne presadzujú nielen doma, ale i v zahraničí.
Z hlavných výsledkov jeho výskumu v tejto
oblasti vyberáme:
 osvetlenie zákonitosti pôsobenia ronových
procesov, akcelerovaných veľkoplošnými
zmenami využívania poľnohospodárskej krajiny následkom kolektivizácie a stanovenie ich
totálneho geomorfologického efektu v pokolektivizačnom období;
 poukázanie na význam orbovej erózie v komplexe eróznych procesov, modelujúcich reliéf
oráčinovej krajiny od počiatkov osídlenia dodnes;
 odhalenie zákonitostí pôsobenia výmoľovej
erózie v predkolektivizačnej krajine a rekonštrukcia historického vývoja permanentných
výmoľov, podmieneného zmenami využívania
krajiny a klímy, najmä v priebehu malej ľadovej doby;
 poukázanie na donedávna v odborných kruhoch neznámu prírodnú hrozbu – bahenné povodne, na ich významný geomorfologický
efekt a environmentálny dopad, a to tak v súčasnej, ako aj v historickej krajine.
Výsledky vedeckej práce docenta Miloša
Stankovianskeho boli publikované v takmer 90 tich časopiseckých štúdiách a zborníkových
článkoch, vrátane publikácií vo vysoko impaktovaných geovedných vedeckých časopisoch.
Bol hlavným autorom kapitol v dvoch monografiách vydaných prestížnymi svetovými vydavateľstvami (Wiley, Springer). Jeho práce získali
celkovo viac ako 600 ohlasov, z toho vyše 150
registrovaných vo vedeckých databázach Scopus a Web of Science.
Tieto výsledky dosiahol aj vďaka svojim
mimoriadne intenzívnym kontaktom s medzinárodným vedeckým spoločenstvom. Absolvoval
výmenné študijné a prednáškové pobyty vo Florencii (1993), Tokiu, Kyote a Tsukube (1996),
Solúne (2004), Belfaste (2005), Krakove (2006
a 2009), Ľubľane (2007), Plzni (2010) a aktívne
sa zúčastnil desiatok medzinárodných konferencií. Na niekoľkých kongresoch Medzinárodnej
asociácie geomorfológov (IAG/AIG) bol oficiálnym reprezentantom Asociácie slovenských
geomorfológov pri SAV, na ktorej založení v
roku 1996 sa podieľal a stal sa prvým predsedom jej výkonného výboru. Bol tiež jedným z
protagonistov aktivizácie činnosti Karpatskobalkánskej geomorfologickej komisie (KBGK)
a v rokoch 2003 – 2007 bol prezidentom tohto
regionálneho geomorfologického zoskupenia.
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Ako predseda KBGK vyšiel s iniciatívou zviditeľniť túto organizáciu zaštítením Medzinárodnou asociáciou geomorfológov, čo sa podarilo
prijatím Karpatsko-balkánsko-dinárskej regionálnej pracovnej skupiny (IAG/AIG CBDR-WG)
na kongrese IAG/AIG v Zaragoze (2005). Bol
jej predsedom počas celého obdobia jej fungovania (2005 až 2013). Inicioval vypracovanie a bol
spolueditorom monografie Recent Land-form
Evolution: The Carpatho-Balkan-Dinaric Region (Springer, 2012), na príprave ktorej sa podieľali geomorfológovia zo všetkých jedenástich
členských krajín. Pôsobil tiež ako národný zástupca Riadiaceho výboru projektov o erózii pôdy v rámci európskeho programu COST: Action
623 Soil Erosion and Global Change (2001 až
2003), Action 634 On- and Off-site Environmental Impact of Runoff and Erosion (2004 až
2008).
Vysokú medzinárodnú vedeckú reputáciu
Miloša Stankovianskeho dokresľuje organizovanie niekoľkých veľmi úspešných medzinárodných konferencií, vedeckých terénnych exkurzií, vyžiadané prednášky na univerzitách v Leuvene (1998), Krakove (2004), Louvain-la-Neuve
(2006) a Brne (2011), či spolueditorstvo niekoľkých špeciálnych čísel zahraničných karentovaných časopisov. Bol však aj zakladajúcim členom redakčnej rady časopisu Geomorphologia
Slovaca (súčasná Geomorphologia Slovaca et
Bohemica) a dlhoročným členom redakčných
rád časopisov Studia Geomorphologica Carpatho
-Balcanica, Folia Geographica a Landform
Analysis.
Vedecká erudícia, medzinárodné kontakty a
akceptácia výsledkov výskumov docenta Stankovianskeho významne prispeli k rozvoju nielen
vedeckého, ale aj pedagogického potenciálu Katedry fyzickej geografie a geoekológie Prirodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Počas
jeho pôsobenia sa výrazne zvýšila mobilita (stáže, exkurzie) študentov doktorandského a magisterského štúdia na kvalitných zahraničných univerzitách. K úrovni výučby na katedre však prispel aj zavedením nových predmetov (Geomorfologické procesy, Vývoj reliéfu Slovenska,
Fyzicko-geografický seminár - v angličtine, Zahraničná exkurzia z fyzickej geografie), participáciou na vedení ďalších predmetov, ako aj vedením záverečných prác študentov všetkých

stupňov: šesť bakalárov, jedenásť diplomantov a
päť doktorandov.
Docent Miloš Stankoviansky je komplexná
vedecko-pedagogická osobnosť slovenskej, ale
aj medzinárodnej geografie a geomorfológie. Je
to mimoriadne motivovaný a zapálený vedec,
húževnatý terénny výskumník, vynikajúci spolupracovník, dôsledný administrátor a organizátor, prívetivý, ústretový a kompetentný učiteľ a
predovšetkým čestný, extrémne pracovitý a dobrý človek.
Vedúci vedeckých projektov:
 Vedecko-metodické základy racionálneho vyu-

žívania a ochrany geologického prostredia na
území miest a mestských aglomerácií (vedúci
slovenskej časti rusko-slovenského projektu,
1986 až 1990);
 Odozva fluviálnych systémov na veľkoplošné
zmeny využívania krajiny (vedúci slovenskej
časti izraelsko-slovensko-českého projektu
sponzorovaného US AID, 1992 až 1999);
 tri projekty VEGA:
– Transformácia reliéfu a pôdy následkom
environmentálnych zmien (2003 až 2005);
– Hodnotenie geomorfologického efektu a environmentálneho dopadu ronových a orbových procesov (2006 až 2008);
– Recentný vývoj reliéfu a geomorfologický
efekt extrémnych udalostí (2009 až 2011).
Hlavný organizátor medzinárodných
konferencií:
 „International Symposium Time, Frequency

and Dating in Geomorphology“ (Tatranská
Lomnica – Stará Lesná 16. – 21. 6. 1992), pod
záštitou COMTAG, IGU;
 „International Symposium Geomorphic Response to Land Use Changes“ (Smolenice 29. 5.
– 2. 6. 2000), pod záštitou GERTEC, IGU;
 „Carpatho-Balkan Conference on Geomorphology“ (Bratislava 8. – 12. 9. 2003).
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