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DOC. RNDR. VOJTECH PECIAR, CSC. (19. 7. 1929) 

Významná osobnosť slovenskej bryológie, v roku 1948 ukončil stredoškolské štúdium na štátnej 
učiteľskej akadémii v Bánovciach nad Bebravou, pokračoval v štúdiu na Prírodovedeckej fakulte 
UK v Bratislave, najskôr v pedagogickej kombinácii biológia-zemepis, neskôr sa venoval botanike 
(bryológii), bol žiak doc. Šmardu. V roku 1952 nastúpil ako asistent na Botanický ústav 
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a pokračoval v štúdiu bryoflóry Slovenska, kde sa 
venoval epifytickým spoločenstvám (dizertačná práca 1962). V roku 1966 sa habilitoval na 
docenta prácou “Machorasty (Bryophyta) južnej časti Východoslovenskej nížiny“. V oblasti 
vedeckej je spoluautorom úspešných kľúčov “Malý kľúč výtrusných rastlín I.“, “Kľúč na 
určovanie výtrusných rastlín III.“ a vysokoškolskej učebnice “Základy systému a evolúcie 
výtrusných rastlín“. 

Výsledkom dôkladného poznania súčasného stavu flóry machorastov je aj spoluautorstvo na 
Súpise machorastov Slovenska a na Červenom zozname vyhynutých, ohrozených a miznúcich 
druhov machorastov. 

Veľmi dôležitou súčasťou profesného života bola jeho pedagogická práca, ktorú mal jubilant 
veľmi rád a vedel svoje nadšenie pre botaniku rozdávať aj svojim žiakom, či už poslucháčom 
Katedry botaniky, diplomantom alebo ašpirantom.  

R. Šoltés 

 
 
 

Z M ĚN Y  V  A D R E S Á Ř I  S E K C E  –  C H A N G E S  T O  
M E M B E R S H I P  D I R E C T O R Y  

 
Zkratka v závorce označuje řádného člena (Č) nebo spolupracovníka (S) sekce, letopočet je rokem 
vstoupení do sekce. Opravené údaje jsou uvedeny v apostrofech. Změny prosím zasílejte na e-mailovou 
adresu vitezslav.plasek@osu.cz nebo do redakce Bryonory. 
The abbreviation in brackets stands for the full member (Č) or associated member (S), respectively, 
followed by the date of enrollment. Corrected data stand within apostrophes. Please send the changes to the 
e-mail address: vitezslav.plasek@osu.cz or at the Bryonora desk. 

Noví členové a spolupracovníci – new members 

Dingová, Mgr. Alica, Révová 12, SK–900 31 Stupava, Slovenská republika, e-mail: 
alica.kosuthova@savba.sk, alica.dingova@savba.sk (S, 2009). 

Erazím Martin, Hředle 88, CZ–267 51 Zdice, e-mail: Merazim@tiscali.cz (S, 2009). 
Fasterová Jana, Zapletalova 5, CZ–710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, e-mail: malunka@email.cz 

(S, 2009). 

Rezignace – resignations 

Pluhař, Mgr. Viktor, Lesní 241, CZ–767 01 Kroměříž-Vážany, pluhar@agkm.cz (Č,1988). 

Změny – changes 

Sauer, Dr. Michael, Esslinger Strasse 18, D–721 24 Pliezhausen, B.R.D. /dříve: Rosenstein 1,    
D–701 91, Stuttgart, B.R.D./ (S, 2003). 

 
 
 


