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V decembri 2010 významný slovenský geo-
graf, geomorfológ a súčasný predseda Asociá-
cie slovenských geomorfológov pri SAV 
RNDr. Milan Lehotský, CSc. oslávil v plnom 
zdraví svoje šesťdesiate narodeniny. 

Milan Lehotský sa narodil 5. 12. 1950 
v liptovskej obci Hybe. Po štúdiu geografie na 
Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave 
(1969 – 1974) sa zamestnal na Geografickom 
ústave SAV. Tomuto pracovisku zostal verný 
až do súčasnosti, kedy tu zastáva funkciu vedú-
ceho oddelenia Fyzickej geografie a geomorfo-
lógie (od 2006) a je aj súčasným predsedom 
vedeckej rady ústavu. V roku 1976 získal titul 
RNDr. a v roku 1985 obhájil dizertačnú prácu, 
ktorú neskôr vydal knižne pod názvom Funkč-
né štruktúry krajiny (Štiavnické vrchy) a bol 
mu udelený titul CSc. 

V začiatkoch svojej vedeckej kariéry sa ve-
noval najmä rozvíjaniu koncepcie krajinných 
syntéz, s cieľom poznať štruktúru krajiny a jej 
potenciál pri rôznom spoločenskom využívaní. 
Neskôr sa sústredil na výskum erózno-aku-
mulačných procesov pôdy a pôdnych katén. Za 
jeho najväčší prínos v tejto oblasti možno po-
važovať aplikáciu moderných datovacích me-
tód (pomocou izotopu cézia 137Cs). V posled-
nom období sa zameriava na fluviálnu geomor-
fológiu, jej základné koncepty, klasifikáciu flu-
viálnych systémov, výskum morfologických 
a sedimentárnych štruktúr a ich zmien a na 
komplexný výskum riečnej krajiny. Jeho prínos 
v tejto oblasti môžeme nepochybne považovať 
v rámci Slovenska za pioniersky. Výsledky 
svojej práce publikoval v dvoch monografiách 
a vo viac ako 200 príspevkoch v knižných, ča-
sopiseckých zahraničných aj domácich publi-
káciách. Ohlas na jeho práce vyjadruje vyše 
500 citácií. 

Bohatá je aj projektová činnosť M. Lehots-
kého. Podieľal sa na riešení viacerých medzi-
národných aj domácich projektov. V rokoch 
1992 – 1998 to bol projekt „The response of 
fluvial systems to large scale land use chan-
ges“ (Hebrew University, Jeruzalem) zaobera-
júci sa vplyvmi zmien krajinnej pokrývky na 
správanie vodných tokov Myjavskej pahorkati-
ny. V rokoch 1998 – 2000 projekt „Spatial re-
distribution of radionuclides within catch-
ments: Development of GIS-based models for 
decision support systems“ (Utrecht Centre for 
Environmental and Landscape Dynamics) za-

meraný na hodnotenie prírodného prostredia 
v okolí jadrovej elektrárne Mochovce. V ro-
koch 2003 – 2004 v rámci Twinning light 
programu EÚ pracoval na projekte, ktorý vyús-
til do  spracovania manuálu hodnotenia morfo-
logických vlastností vodných tokov Slovenska 
pre účely ich monitoringu v rámci implementá-
cie Rámcovej smernice EÚ o vode. V rokoch 
2004 – 2005 bol členom riešiteľského kolektí-
vu  projektov „Cross-border River Landscape 
Management“ (program Perseus) a projektu „
Management der Flusslandschaften“ (Akade-
mie für Raumforschung und Landesplannung, 
Hannover), ktoré sa zaoberali postupmi mana-
žovania riečnej krajiny. V projekte „Protected 
Area Networks“ (program INTERREG) v ro-
koch 2005 – 2008 sa zúčastnil na výskume sie-
ťovania chránených území Tatranského regió-
nu. Ako vedúci alebo spoluriešiteľ sa podieľal 
na riešení viacerých projektov financovaných 
Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR 
(VEGA). Svoje pracovné skúsenosti obohatil aj 
mnohými služobnými cestami do zahraničia, 
okrem iných do Japonska, Austrálie, Izraela, 
Francúzska, Rumunska, Talianska Švédska, 
Poľska alebo Ruska. 

M. Lehotský pôsobil externe ako pedagóg 
na UKF v Nitre a v súčasnosti vyučuje študen-
tov PRIF UK v Bratislave. Vedeckej výchove 
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sa venuje aj ako školiteľ doktorandov. Výz-
namné sú aj jeho aktivity v orgánoch zabezpe-
čujúcich rozvoj slovenskej vedy z hľadiska jej 
administrácie a manažmentu. Je členom Kolé-
gia SAV pre vedy o Zemi a vesmíre, členom 
Komisie VEGA a viacerých spoločných odbo-
rových komisií pre doktorandské štúdium.  

M. Lehotský bol v roku 2008 zvolený za 
predsedu Asociácie slovenských geomorfoló-
gov pri SAV. Okrem toho je členom výkonné-
ho výboru Slovenskej asociácie pre krajinnú 
ekológiu (IALE) a členom ďalších vedeckých 
spoločností (Slovenská geografická spoločnosť 
pri SAV, Slovenská pedologická spoločnosť). 
Je tiež hlavným redaktorom medzinárodného 
časopisu Geomorphologia Slovaca et Bohe-
mica a členom redakčných rád viacerých ve-
deckých časopisov (Geografický časopis, Geo-
graphia Slovaca, Acta Environmentalica Uni-
versitatis Comenianae). 

V mladosti aktívne hral futbal za TJ Tatran 
Hybe a TJ Slávia Prírodovedec UK Bratislava. 
Je tiež vášnivým cestovateľom, súkromne na-
vštívil mnohé krajiny Európy, Ameriky, Ázie a 
Afriky. 

Obdivuhodná je jeho zanietenosť pre vedu 
a túžba učiť sa nové veci. Svojim nadšením 
často zahanbuje aj mnohých mladších kolegov, 
ktorými sa rád obklopuje a ktorých vie správne 
motivovať. V práci je tímovým hráčom, o čom 
svedčí množstvo publikácií, pri ktorých je jed-
ným zo spoluautorov. 

V mene slovenských geomorfológov pra-
jeme Milanovi Lehotskému veľa zdravia a spo-
kojnosti do ďalších rokov pracovného i sú-
kromného života! 

Ján Novotný 


