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Prof. emeritus RNDr. Alexander Dudich, CSc. 
sedemdesiatročný

	 Výskytový	údaj	so	všetkými	atribútmi	je	vraj	základnou	faktografickou	jednotkou.	
To	nám	onehdy	(anno	dazumal)	vysvetľoval	istý	vysokoškolský	učiteľ.	Začnime	teda	
nacionáliami	“člováka”	druhu	Homo sapiens (Hominoidea).

	 Alexander	Dudich	sa	narodil	15.	októbra	1942	v	Kameníne	(Kéménd)	na	dolnom	
Pohroní,	 v	 rodine	 učiteľa.	Domovskou	obcou	 rodiny	Dudichov	–	 učiteľov	 na	 štyri	
pokolenia	dozadu	(do	r.	1846)	je	Lekér,	Lekýr,	Čajakovo,	dnes	súčasť	obce	Hronovce.	
Aj	keď	 tri	 štvrtiny	zo	svojho	života	pobudol	náš	oslávenec	v	stoliciach	nitrianskej,	
zvolenskej	 a	 hontianskej,	 predsa	 sa	 len	 hrdo	 hlási	 k	 užšej	 patrii,	 a	 síce	 k	Tekovu.	
Po	 vychodení	 stredných	 škôl	maturoval	Alex	 v	Želiezovciach	 (1959).	Nakoľko	 po	
vzore	otca,	staršej	sestry	a	blízko	príbuzného	akademika	Endre	Dudicha	(1895-1971)	
rodáka	z	Tekovských	Lužian	 (Nagysalló)	mal	 afinitu	k	prírodným	vedám,	 zvolil	 si	
vysokoškolské	 štúdium	 na	 Prírodovedeckej	 fakulte	 Univerzity	 J.A.	 Komenského	
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v	Bratislave.	Ukončil	ho	v	roku	1964	ako	promovaný	biológ.	
	 V	rokoch	1964-1973	pôsobil	Alex	najskôr	ako	elév	na	Katedre	zoológie	Vysokej	
školy	 poľnohospodárskej	 v	 Nitre,	 kde	 sa	 v	 tvorivej	 atmosfére	 významných	 osob-
ností	 -	 zoológov	 J.	 Čepeláka	 a	 I.	 Zajonca	 oboznamoval	 s	 profesionálnou	 vedou	 a	
pedagogickou	praxou.	Pomery	počas	 tzv.	 politickej	normalizácie	70.	 rokov	 sa	 stali	
aj	na	vysokých	školách	čoraz	menej	znesiteľné.	Preto	Alex	súčasne	so	mnou	prišiel	v	
roku	1974	pracovať	na	Výskumnú	stanicu	Farmakologického	ústavu	SAV	do	Starých	
Hôr.	Nastúpil	tam	v	profesii	teriológ-špecialista.	Spoločne	s	výborným	tímom	kolegov	
tam	prežíval	niekoľko	reorganizácií,	pričom	pracovali	stále	na	tej	istej	(zašifrovanej)	
výskumnej	úlohe	nazvanej	“Výskum	prírodných	ohnísk	nákaz”.	V	odtajnení	to	zname-
nalo	základný	teriologicko-parazitologický	výskum	drobných	cicavcov	Karpát.	S	ma-
lým	profesným	tímom	výskumných	pracovníkov	a	technikov,	ktorí	sa	na	Výskumnej	
stanici	 postupne	objavili,	 sa	 začala	 rozvíjať	 zmysluplná	 tvorivá	práca.	Alex	 sa	 stal	
jedným	 z	 hnacích	motorov	 tendencie,	 aby	 sa	 v	 teréne	 získané	 poznatky	 zamieňali	
“na	drobné”,	t.j.	pravidelne	uverejňovali	v	odborných	periodikách.	Jeho	bibliografia	
vedeckých	 a	 odborných	 článkov	 dnes	 predstavuje	 vyše	 250	 položiek.	 Počas	 tohto	
plodného	 obdobia	 (1974-1985)	 bolo	 pracovníkmi	 Výskumnej	 stanice	 vyšetrených	
takmer	50	tisíc	hmyzožravcov	a	hlodavcov,	získaných	státisíce	ekto	a	endoparazitov.	
Nevšedné	 pracovné	 úsilie	Alexa	 a	 kolektívu	 dokladované	 pracovnými	 protokolmi	
a	bohatou	publikačnou	činnosťou	vyústilo	po	rokoch	do	fenoménu,	že	zoskupenie	pra-
covníkov	z	výskumnej	stanice	Staré	Hory	dostalo	rozhodne	nie	hanlivú	identifikačnú	
nálepku	(logo)	“starohorci”.	
	 V	bývalej	Slovenskej	socialistickej	republike	bolo	nepísaným	pravidlom,	že	keď	
niečo	fungovalo	a	prospievalo,	bolo	to	treba	čím	skôr	zreorganizovať	a	tým	vytvoriť	
vedúce	pozície	pre	neschopných.	Tak	dopadla	aj	naša	Výskumná	stanica	na	Starých	
Horách.	 Po	 centralizovaní	 stredoslovenských	 biologických	 pracovísk	 Slovenskej	
akadémie	vied	do	Zvolena	sa	vytvoril	nasilu	Ústav	ekológie	lesa	(ÚEL).	Možnosti	po-
kračovať	v	zabehanom	a	úspešnom	teriologicko-parazitologickom	výskume	lesných	
ekosystémov	z	rôznych	dôvodov	začali	byť	obmedzované.	Roky	plynuli	v	mantineloch	
ručne	ovládanej	vedy	až	do	prevratových	čias,	keď	sa	Alex	ako	volený	predseda	ve-
deckej	rady	ÚEL	viac-menej	úspešne	angažoval	o	mravný	prerod	vedu	dovtedy	často	
iba	imitujúcej	inštitúcie	na	výkonný	vedecký	ústav.	Krátko	na	to	(1991)	sa	začalo	na	
Vysokej	škole	lesníckej	a	drevárskej	vo	Zvolene	s	budovaním	novej	Fakulty	ekológie	
a	environmentalistiky	a	Alex	bol	požiadaný	zorganizovať	a	viesť	Katedru	všeobecnej	
ekológie.	 Tú	 postupne	 vybudoval	 na	 uznávané	 vedecko-pedagogické	 pracovisko,	
ktoré	dodnes	zabezpečuje	výučbu	predmetov	všeobecného	biologického	základu	pre	
študentov	všetkých	troch	stupňov	ekologického	a	environmentálneho	štúdia	terajšej	
Technickej	univerzity	vo	Zvolene.	
	 To,	 že	Alexander	Dudich	 sa	 preukázal	 ako	 človek	 širokého	 rozletu	 a	 rozhľadu,	
dokazujú	aj	nasledujúce	skutočnosti.	Dizertačnú	prácu	na	PF	UK	spracoval	o	mik-
romamáliách	Demänovskej	 doliny,	malý	 doktorát	 (RNDr.)	 z	 ornitológie,	menovite	
o	 vtáčej	 zložke	 kameňolomov,	 kandidátsku	 prácu	 z	 ektoparazitov	 (Siphonaptera)	
drobných	zemných	cicavcov	a	napokon	habilitačnú	prácu	z	bioty	smrekových	lesov	
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Beskýd.	V	stopách	rodinnej	tradície	výskumu	živočíchov	Tekova	cieľavedome	pokra-
čoval	počas	celej	svojej	aktívnej	výskumnej	činnosti.	Naviazal	tým	na	entomologické	
prvotiny	Endre	Dudicha	st.	(1864-1933)	z	roku	1885	o	blanokrídlovcoch	i	na	niekoľko	
desiatok	prác	jeho	syna	univ.	prof.	Endre	Dudicha	ml.	(1895-1971)	o	výskyte	a	roz-
šírení	mnohých	skupín	bezstavovcov	predovšetkým	z	okolia	Tekovských	Lužian,	ale	
aj	z	celého	stredného	Pohronia	historického	regiónu	Tekovskej	stolice	(DuDich	1994).	
Alex	ju	vníma	ako	historicky,	geograficky	a	etnicky	najpestrejšiu	entitu	historického	
puzzle	 rozhrania	Západných	Karpát	 a	Panónie.	Tvrdí,	 že	nikde	 inde	 sa	nezachoval	
taký	kompletný	gradient	bioty	od	zvyškov	najsevernejších	výbežkov	pontokaspickej	
stepi	na	dolnom	Pohroní	až	po	horské	smrečiny	v	Kremnických	vrchoch	ako	práve	
v	Tekove.	Fauny	drobných	cicavcov	a	ektoparazitov	Tekova	sa	týka	rad	jeho	publi-
kácií,	z	nich	mnohé	obsahujú	vôbec	prvé	publikované	údaje	z	regiónu.	Počas	svojej	
pedagogickej	praxe	(často	úspešne)	nabádal	študentov,	aby	semestrálne	a	diplomové	
práce	venovali	poznaniu	prírody	svojho	regiónu.	Zoznam	publikácií	jubilanta	ako	aj	
študentské	práce	venované	Tekovu	pripájame.
	 Svoj	dôchodkový	vek	Alex	činorodo	trávi	v	Banskej	Štiavnici.	Keď	sa	z	času	na	
čas	stretneme,	okrem	vzájomného	overovania	pohybových	a	duševných	schopností,	si	
radi	zaspomíname	na	naše	starohorské	pôsobenie,	na	terénne	pobyty	trávené	v	duchu	
romantiky	 a	 racionality.	Pripomínam,	 že	Alex	 stále	 zostáva	ohnivkom	v	 reťazi	 ve-
deckého	bádania.	Preto	sa	patrí	zaželať	jubilantovi	dobré	zdravie,	esprit	a	znesiteľný	
environment!

RNDr. Andrej Stollmann
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