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Prof. Ing. Juraj Tölgyessy, DrSc. 
 
27. 1. 1931   narodený v Dunajskej Strede 
1936 - 1949   maturita, gymnázium v Komárne 
1949 - 1953   inžinier CHF SVŠT v Bratislave 
1952 - 1959   asistent a odborný asistent na Katedre 

analytickej chémie CHTF SVŠT 
v Bratislave 

   1962   docent 
   1968   DrSc. na Lomonosovej univerzite 

v Moskve 
   1973   profesor 

1969 - 1972   prodekan CHF SVŠT v Bratislave 
1959 - 1978   Katedra rádiochémie a radiačnej chémie 

CHF SVŠT v Bratislave 
1978 - 1996   zakladateľ a vedúci Katedry chémie 

a technológie životného prostredia, 
CHF SVŠT v Bratislave 

1996 - 2005   Katedra chémie Fakulty prírodných 
vied Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici 

1997 - 2002   Katedra chémie Pannon University 
v Mosonmagyaróvari (Maďarsko) 

2006 definitívny odchod do dôchodku 
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Vyznamenania 
 
Cena Maďarskej akadémie vied     1967 

Cena vydavateľstva Obzor      1980, 1986 

Cena vydavateľstva Alfa      1981 

Cena vydavateľstva Veda      1984 

Hevessyho medaila (USA)      1975 

Čestný titul Zaslúžilý vynálezca     1979 

Pamätná medaila Juraja Fándlyho     2005 

Čestný člen Slovenskej farmaceutickej 

spoločnosti         2006 

Bellušova medaila Slovenskej chemickej 

spoločnosti         2008 

Čestný občan Dunajskej Stredy     2010 

Weberova cena Slovenskej farmaceutickej 

spoločnosti         2010 
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Profesor Ing. Juraj Tölgyessy, DrSc. jubiluje 
 

Juraj Tölgyessy sa narodil 27. januára 1931 v Dunaj-    
skej Strede v rodine profesora hudby. Základnú školu a 5    
tried gymnázia navštevoval v Dunajskej Strede. Gymnaziálne 
štúdia dokončil v Komárne roku 1949 s maturitou s prospe- 
chom vyznamenaný. Vysokoškolské štúdium absolvoval na 
Chemickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (CHF 
SVŠT) v Bratislave v rokoch 1949 -1953, ktoré na špecia-  
Iizácii plastické Iátky ukončil v roku 1953 s vyznamenaním a  
získaním titulu inžinier. Od roku 1952 pracoval popri štúdiu   
ako asistent na celý úväzok na Katedre analytickej chémie  
CHF SVŠT. Po ukončení štúdia pracoval ďalej na Katedre 
analytickej chémie vo funkcii odborného asistenta a súčasne 
prednášal na Vyššej škole pedagogickej a učil na Priemysel- 
nej škole chemickej v Bratislave. Po ukončení ašpirantúry 
v oblasti analytickej chémie v roku 1959 obhájením dizertač-  
nej práce na tému "Rádiometrické titrácie" na Fakulte anor- 
ganickej technológie Vysokej školy chemicko-technologickej 
v Prahe získal titul kandidáta chemických vied (CSc.). 

Po založení Katedry rádiochémie a radiačnej chémie 
prestúpil na uvedenú katedru, kde v roku 1969 získal titul 
docenta. V rokoch 1969 -1972 vykonával funkciu prodekana pre 
pedagogické záležitosti na Chemickej fakulte SVŠT.          
Svoju doktorskú dizertačnú prácu na tému "Objemná analýza 
za použitia rádiometrickej indikácie bodu ekvivalencie" na 
Chemickej fakulte Univerzity im. Lomonosova v Moskve   
obhájil v roku 1968 a získal titul doktora chemických vied. 

V celom tomto období vykonával rôzne funkcie vo ve- 
deckých radách vysokých škôl v Prahe a v Bratislave, v od- 
borných komisiach Ministerstva školstva a Ministerstva ži- 
votného  prostredia,  v  redakčných  radách  (Príroda  a  spoloč-  
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nosť, Természet és Társadalom, Svet vedy, Zlepšovatel' 
a vynálezca, Technické noviny, Pyramída, Jaderná energie 
atď.), komisiách na obhajobu kandidátskych a doktorských 
dizertácií a inde. 13. marca 1973 bol vymenovaný prezi- 
dentom republiky za riadneho profesora v odbore jadrovej 
chémie s účinnosťou od 1 .januára 1973. Je spoluzakla- 
dateľom od roku 1968 a vedúcim redaktorom medzinárod-  
ného vedeckého časopisu Journal od Radioanalytical and 
Nuclear Chemistry (zo začiatku vychádzal v podobe dvoch 
časopisov , a to Radiochemical and Radioanalytical Letters a 
Journal of Radioanalytical Chemistry). Svojou publikačnou 
a výskumnou činnosťou Katedra rádiochémie a radiačnej 
chémie, najmä zásluhou prof. Tölgyessyho, získala vyni- kajúce 
meno v celosvetovom meradle. 

Od roku 1951 je členom Spoločnosti pre šírenie poli- 
tických a vedeckých poznatkov , kde bol celý čas členom 
predsedníctva Ústredného výboru, určité obdobie i podpred- 
sedom spoločnosti, ďalej predsedom Komisie pre zahra-    
ničné styky, predsedom redakčnej rady Príroda a Spoloč-    
nosť a Pyramída, a po premenovaní organizácie na Aka-  
démiu vzdelávania bol predsedom celoštátnej organizácie. 

V rokoch 1975 -1985 pracoval na Ministerstve škol-      
stva SR ako zástupca riaditeľa odboru vedy pre vysoké školy. 
Dňom 1. januára 1978 bol profesor Tälgyessy poverený za- 
Iožením a vedením Katedry chémie a technológie životného 
prostredia, ktorá sa spočiatku orientovala predovšetkým na 
prípravu absolventov v smere chemických výrob a materiálov 
v rámci študijného odboru Technológia vody. Pod vedením  
prof. Tölgyessyho boli vytvorené autorské kolektívy a v re- 
Iatívne krátkom čase sa pripravili študijné materiály a štúdium 
sa úspešne zahájilo. V školskom roku 1992/93 došlo k pre- 
stavbe štúdia a na fakulte bol akreditovaný študijný odbor 
Technológia   životného   prostredia   so  zameraniami  Techno-  
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Iógia vody, Technológia ovzdušia a Rádioekológia. V rámci 
novovytvorenej katedry sa prof. Tölgyessymu podarilo vybu- 
dovať jedinečné pracovisko s celorepublikovým pôsobením, 
vychovávajúcim odborníkov na riešeníe väčšiny problémov 
životného prostredia. 

V roku 1972 bol prof. Tölgyessy zvolený za člena Eu- 
rópskej Akadémie vied a umení v Salzburgu. Od roku 1968    
bol expertom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu    
vo Viedni. V rámci svojej expertíznej činnosti sa zúčastnil 
niekoľkých viacmesačných prednáškovo-výskumných poby-  
tov v rôznych krajinách -v Mexiku, Albánsku, vo Fínsku, 
v Myanmarsku, Mongolsku, na Cypre, v USA a ZSSR. Vy- 
pracoval mnohé expertízne materiály a aktívne sa zúčastnil 
mnohých medzinárodných konferencií organizovaných IAEA 
(USA, Thajsko, NSR, Rakúsko, Cyprus, Francúzsko, ZSSR, 
USA a i.). 

Po dosiahnutí dôchodkového veku (65 rokov) profesor 
Tölgyessy sa na požiadanie rektora Univerzity Mateja Bela  
prof. Tomečka zamestnal na celý úväzok na Katedre chémie 
UMB v Banskej Bystrici, kde pracoval ešte 11 rokov. Na  
katedre založil špecializáciu Environmentálna ekológia so 
zameraniami Ekochémia, Ekomuzeológia, Krajinná ekológia 
a Environmentálna výchova. Bol členom Vedeckej rady 
Univerzity Mateja Bela, organizoval rigorózne štúdium, pris- 
pieval k organizácii publikačnej a praktickej činnosti výskumu 
na katedre a k založeniu vedeckého časopisu Acta Univer- 
sitatis Matthaei Belii, Ser.chem. Počas pôsobenia na ka-    
tedre bol vedúcim slovenskej časti výskumného projektu   
INCO-COPERNICUS (Európska komisia, Brusel) zameranou 
na využitie tuhých odpadov obsahujúcich kovy Cu a Zn 
v poľnohospodárstve. V tomto období zastával i rôzne funk-  
cie. 
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Bol členom 
- vedeckej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,  
- odbornej skupiny Akreditačnej komisie SR pre ekológiu,  
- spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia "Chémia 
a technológia životného prostredia" a "Jadrová chémia",  
- komisie pre obhajobu doktorských dizertačných prác (DrSc.) z 
odborov "Ekológia", "Environmentalistika", "Jadrová chémia" 
a "Chemické technológie". 
V rokoch 1997 - 2002 pôsobil na Katedre chémie Pannon 
University Mosonmagyaróvár (Maďarsko) ako profesor a 
prednášatel' predmetu Nukleárna technika v pol'nohospo- 
dárstve a vo výžive. V roku 2003 mu Univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bystrici udelila čestný titul profesor emeritus. Od  
roku 2010 je zahraničným členom poradného zboru Izotopo- 
vého výskumného ústavu Maďarskej akadémie vied. 
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Profesor Tölgyessy ako pedagóg 
 

Od nástupu na Katedru analytickej chémie CHTF v roku 
1952 sa postupne venoval prednáškam z analytickej chémie 
(kvalitatívnej a kvantitatívnej), potom z technolágie vody, 
hydrochémie. Neskôr k nim pribudli prednášky z ochrany 
životného prostredia, zo základov ekolágie a toxikolágie, 
prednášky ohľadne tuhých odpadov, jadrovej chémie, eko- 
chémie, rádioekolágie a im podobných predmetov.  

Pre študentov napísal 60 vysokoškolských učebných 
pomôcok, viedol semináre, Iaboratárne cvičenia a vychoval    
34 doktorandov. Pre potrebu Univerzity Mateja Bela vypraco- 
val 15 učebníc, učebných textov (skrípt). 
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Profesor Tôlgyessy ako výskumný pracovník 
 

Profesor Tölgyessy sa vo vedeckovýskumnej činnosti 
venoval predovšetkým aplikovanej rádiochémii, radiačnej 
chémii, analytickej chémii a fyzikálnej chémii, a to najmä so 
zameraním na riešenie problémov monitoringu a ochrany ži- 
votného prostredia a farmácie. Venoval sa i riešeniu prob- 
Iémov pedagogickej práce v uvedených oblastiach. 

V prvom období svojej vedeckej činnosti riešil problémy 
z oblasti inštrumentálnych analytických metád, najmä poten- 
ciometrie, termometrie (riešenie teoretických problémov ter- 
mometrických titrácií, konkrétne aplikácie napr. stanovenie 
kyslosti vín), ultrazvuku (všeobecné problémy, zviditeľnenie 
účinkov ultrazvuku, vplyv ultrazvuku na kryštalický albumín, 
indikácia bodu ekvivalencie) a chromatografie (papierová, 
tenkovrstvová a plynová chromatografia). 

Z oblasti aplikovanej jadrovej chémie komplexne roz- 
pracoval metódy nukleárnej chemickej analýzy. Išlo o roz- 
pracovanie teoretických problémov i praktických aplikácií 
v týchto oblastiach: 

• rádiometrické titrácie - teoretické problémy rádiomet- 
rických titrácií, zrážacie komplexometrické rádiomet-   
rické titrácie, indikácia bodu ekvivalencie na základe 
interakcie jadrového žiarenia, automatická rádiomet-   
rická titrácia, rádiocoulometrické titrácie, použitie rá- 
dioaktívnych kryptonátov na indikáciu bodu ekviva-   
Iencie, analýza reálnych systémov - najmä farma- 
ceutických preparátov; 

• nedeštruktívna interakčná analýza - využitie spätného 
rozptylu a absorpcie vysokoenergetického žiarenia na 
analytické   účely,   odvodenie   základných   teoretických  
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závislostí, analýza anorganických a farmaceutických 
preparátov; 

• aktivačná analýza -odvodenie základných teore-       
tických závislosti, konštrukcia neutrónových aktivač-    
ných zdrojov, analýza kovov a rúd, kontinuálna ak-  
tivačná analýza - teoretické závislosti, konštrukcia 
automatického aktivačného analyzátora, vypracovanie 
teoretických a experimentálnych základov prietokovej 
aktivačnej analýzy (flow-injection activation analysis); 

• rádionuklidová röntgen-fluorescenčná analýza - kon- 
štrukcia analyzátorov, analýza biologických materiálov, 
farmaceutických preparátov, vzoriek životného pros- 
tredia; 

• izotopová zrieďovacia analýza - objav a rozpracova-       
nie teoretických a praktických problémov sub-super- 
ekvivalentovej izotopovej zrieďovacej analýzy, analý-      
za farmaceutických materiálov a anorganických sys- 
témov; 

• rádioaktívne kryptonáty - rozpracovanie teoretických 
problémov včleňovania a uvoľňovania 85Kr z tuhých 
nosičov, konštrukcia zariadení na včleňovanie 85Kr do 
tuhých nosičov difúznou, sublimačnou, ostrel'ovacou 
a inou technikou, rozpracovanie teoretických a expe- 
rimentálnych základov dekryptonačnej termickej ana-  
Iýzy, objav termorádiometrie, vypracovanie metód na 
analýzu vzoriek životného prostredia, analýza tuhých 
organických a silikátových materiálov dekryptonačnou a 
termickou analýzou; 

• rádiochromatografia - rozpracovanie teoretických zá- 
kladov a experimentálnej techniky papierovej, tenko- 
vrstvovej a plynovej rádiochromatografie; 

• radiačná chémia - konštrukcia radiačných ožarovacích 
zariadení,   štúdium   vplyvu   vysokoenergetického   žia-  
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renia na plasty, organické a biologické materiály, rop- né 
produkty, potraviny, deštrukcia znečisťujúch Iátok 
vysokoenergetickým žiarením, čistenie odpadových vôd, 
príprava drevoplastických a betánovoplastických 
materiálov; 

• rádioindikátorové štúdium fyzikálnochemických prob- 
Iémov - štúdium chromočinenia kože, indikátorové   
štúdium orgánovej distribúcie označených izotiokya-  
nátov, zinku v orgánoch hydiny, štúdium fyzikálno- 
chemických vlastnosti textilných pomocných pros- 
triedkov; 

• riešenie praktických problémov čistenia odpadových     
vôd, ovzdušia a zúžitkovania tuhých odpadov, bio- 
degradability odpadových Iátok, elektrochemický a ra- 
diačnochemický rozklad organických Iátok. 

 
Výsledky svojej vedeckej činnosti opísal v 98 vedec-    

kých monografiách (54 slovenských, 21 anglických, 11 rus- 
kých, 3 nemecké, 5 maďarských, 2 pol'ské, 2 české), v 420 
pôvodných vedeckých prácach, 22 patentoch, 38 prednášok 
prednášaných na medzinárodných konferenciách a v 150 
domácich konferenciách. Jeho práce boli citované 740-krát 
v SCI. 

Profesor Juraj Tölgyessy vytvoril vedeckú školu v od-   
bore jadrovej chémie a jadrovej analytickej chémie na me- 
dzinárodnej úrovni a v environmentalistike na úrovni Slo- 
venskej republiky. 
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Uznanie v zahraničí  
 

 



 

 



Bibliografia 
 
Z veľkého počtu monografií, učebníc či populárnovedeckých 
publikácií, sú uvedené Ien tie, ktoré profesor J. Tölgyessy 
považuje za najvýznamnejšie (pozri príloha). Zoznam 420 
vedeckých prác, 60 vedeckých odborných článkov a 22 pa- 
tentov je k dispozícii u prof. Ing. M. Uhera, DrSc. 
 
 
Učebnice 
 
 

 

Prvá učebnica jadrovej chémie na Slovensku 
 
 

 
Prvá učebnica radiačnej chémie 

 
 
 
Posledná učebnica jadrovej chémie 
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Prvá nukleárna farmácia na SIovensku 

 

 
Jadrová chémia a technológia v podobe otázok a odpovedí 

 

Učebnica nukleárnej analytickej chémie v ruskom jazyku vydaná v Moskve 
 
 
 
Monografie 
 
 
Monografia vydaná v anglickom jazyku v dvoch zväzkoch vo Veľkej Británii 
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Monograficky spracovaná Iaboratórna príručka vydaná v anglickom jazyku v USA 

 
 
Monografie z rôznych oblastí nukleárnej analytickej chémie 
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Populárno-vedecké publikácie 
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Použitie nukleárnych analytických metód v monitoringu životného prostredia 

 
 
Rádionuklidová röntgenfluorescenčná anaiýza 
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Emanačná termická analýza (použitie rádioaktívnych kryptonátov) 

 
 

Časopisy 
 
Spoluzakladateľom a vedeckým redaktorom časopisu Journal of Radioanalytical and  
Nuclear Chemistry bol 40 rokov J. Tölgyessy. 
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Významné jubileá 
 
Na počesť 50. výročia narodenia prof. Ing. Juraja 
Tölgyessyho napísal doc. RNDr. Juraj Lesný, CSc. Oslavnú 
báseň. 
 

Výpis z registra trestov 
aneb 

CURICULUM VITAE 
 

Ďaleko od víru sveta 
Zimný vánok vločky metá 
Je január, štvrtok snežný, 

tenor ozýva sa nežný. 
 

Nech však hneď do deja 
skočím: 

uzrel slnka svit tam vtedy 
náš šéf -človek kníh a vedy 
Štvrtok bol to som už riekol 
Čerstvý chlieb sa doma 

piekol 
chystali sa knižky, tužky 
do kočíka modré stužky. 

Príprava hneď niesla plody 
Náš šéf rástol ako z vody 
Knižky čítal, písmo cvičil 
Kočík rýchlo váhou zničil 

A keď už nebol v prevádzke 
Na prvej pešej prechádzke 
výkrik nieči zaznel mestom 

náš šéf zúpel s trpkým gestom 
"dobre vidím? Bože beda 
toto Dunajská je Streda? 
Knižky kážu vôňu Iesov, 

Pompu sôch a hudbu plesov 
Svit Iámp, krásu múz a vedy 

Kedy to tu bude kedy? 
Roky plynú, muž sa tuží 
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Detstvo nemá vonných ruží 
Však srdce to čo citu tuší 

Tužbou k vede mocne buší 
Túžba poznať v poplach bije 

Nepôjde to bez chémie bez dymu a bez továrni bez toho čo kraj môj stvárni 
Snaha znať je doma márna nuž odchádza do Komárna, 

 
Kráča Jurko krušne kráča 
V Dunaji si smútok máča 
Nejde to bez rán a boja 

Rany sa však rýchle hoja. A deň matúry slávny deň je 
Aj ten náš šéf slávny ten je 

Veď o čokoľvek nech sa jedná 
Jedna, jedna, jedna, jedna....  

 
Doma blízki slzy ronia 

Chlieb na stole opäť vonia 
vládne smiech a vládne 

vrúcnosť 
čas je myslieť na budúcnosť 

a vybrať si k žitiu rolu: 
zvoľ si šéf náš ďalšiu školu 
veď dôvod je na to pádny - 

ten dokument v rukách 
fádny 

A tak odchádza vďaka 
tomu 

Juraj opätovne z domu 
Nešiel hýriť, nešiel k pultu 

ale priamo na fakultu 
plnil vzorne všetky normy 
rýchle stratil štíhle formy 

no skúšky hneď hravo robil 
na červeno diplom zdobil 

* 
Stal sa z neho hmoty kritik 

nukleárny analytik 
pokus klamať by bol márny 

 
on bol hlavne nukleárny 
Nech stalo sa ako stalo 
dumať by sa o tom dalo 
jedného dňa uzrel labák 
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nášho šéfa tuhší tabák: 
trubicu a cudný prístroj 

nebezpečný, čudný výstroj, 
žiary zdroj a malý terčík 

presne to vie docent Berčík 
 

A kým kolega neutečie 
náš šéf takto prísne rečie: 

"Nečuduj sa častým skratom, 
nízkym platom, slabým wattom 

pokiaľ nezapriahneš atóm 
to je záber mocným veslom 
to je mojich túžob heslom, 

Darmo ma tu kde - kto karhá 
pozri, tam je Števo Varga 

on je tajná moja karta 
k nemu pôjdem ja a basta" 

 
A čas nestojí, prudko plynie 

i vek jadra rýchlo minie 
až na šéfa dekan kynie: 

"Voda sa nám mútne rinie, 
vo Váhu sú temné kaly 
Dunaj vrstva kalu halí 

a to čo sa vzduchom valí 
taktiež nie je problém malý" 
Tak kreslí mu hroznú skicu 
"čo máme piť, slivovicu? 

Ten problém ma silne pudí 
vezmi priestor, vezmi ľudí 
do roka a do dňa vravím 

tých starosti nech sa zbavím. 
Príď mi sem i s jasným plánom 

ty budeš tej party pánom" 
 

Opäť prišli nové časy 
schytil si sa s vodou v pasy 

a vodárov celé masy 
dávajú Ti svoje hlasy 

Knižky píšeš, v tom si prvý 
mnohým nám to myseľ drví 

"v čom je vtip?" však hmla sa 
stráca 
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riešením je slovo PRÁCA 
Nuž tak vidíme Tvoje skusy 
ich zoznam je zrejme kusý 
taký však byť v básni musí 

Prijmi od nás na pokusy 
pre mysel' čistú bujarú 

FUNGL NOVÚ FUJARU 
Nás málo je, to však stačí 
z očí sa nám radosť zračí, 
že náš si, že plány kuješ 

že práve nám Ty sám 
šéfuješ 

* 
A v dobách zlých i v dobách ruje 

severák keď silný duje 
nech každý zvie, každý 

čuje 
ako JURO FUJARUJE 
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Úvodný článok W. S. Lyona z Oak Ridge National 
Laboratory (USA) v časopise J. Radioanal. Chem., Letters 
k 65. výročiu narodenia J. Tölgyessyho 
Jointly published by J. Radioanal. Chem. Letters 
Elsevier Science S. A., Lausanne and 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 213 (3) 1 61-164 (1996) 
 
EDITORIAL 
Gilbert & Sullivan Celebrate 
JURAJ TÖlGYESSY's 65th BIRTHDAY 
 
 

Taken from a Slovak vale 
With a chance for educational advances. 
Liberated then, he didn't fail. 
Forward always, no backward glances. 
Wafted by a favoring gale 
As one sometimes in trances. 
To a height that few can scale 
Save by long and weary dances. 
Surely never had a male 
Under such circumstances 
So adventurous a tale 
Which may rank with most romances (1). 

 
Born in Dunajska Streda, Slovak Republic, 1-27-31, Tölgyessy 

received the Ing. degree from Slovak Technical University 
(1953), the PhD from the Chemicotechnological University, 
Prague (1959), Associate Professor (Docent) Slovak Technical 
University (1962), DSc, Lomonosov State University, Moscow 
(1968), Professor Slovak Technical 
University (19?2) . 

He is the very model of a professor radiochemical 
He has information vegetable, atmospheric and mineral. 
He knows the table of isotopes and nuclear events historical 

He guotes half-lives and energies in order categorical. 
He's very well acquainted with matters mathematical 
He understands problems, both theoretic and practical. 
About environmental problems he's teeming with a lot of 
news. 
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His intention is to educate and not to scare or confuse 
He's very good at separations and substoichometry 
And other techniques unknown to workers in factories. 
In short in matters vegetable, atmospheric and mineral 
He is the very model of a professor radiochemical (2). 
 

Assistant, Associate, Professor of Nuclear Chemistry, Slovak 
Technical University, 1972-78; Professor and Head of 
Department of Environmental Science 1978-present. 
 
The papers that flow from his pen, tra la 
Breathe promise of research quite fine. 
As we study the data they bring, tra la 
We welcome the hopes that within us spring 
Of solutions to problems serpentine 
Of solutions to problems serpentine. 
And so we say when he writes anything. 
Iťs welcome as flowers that bloom in the spring. 
Tra la la la la la 
Tra la la la la. 
As flowers that bloom in the spring. (1) 
 
Almost 100 books and lectures, 33 university textbooks,  
470 scientific papers, 28 patents. 
 
He is a founder & editor of the JRANC and a right good editor 
too. 

He's very very good 
And he wants it understood 
He labors hard at what he has to do. 
Though he edits with a very strong mind. 
His treatment of authors is usually quite kind 
He's generally open to persuasion. 
And he's never known to quail at a nasty letter in the mail 
And he's never wordless on any occasion. 
What never? 
No never. 
What never? 
Well, hardly ever. 
So give three cheers as loud as can be 
For the jolly co-editor of the JRANC (4) 

 
Tölgyessy was co-founder and co-editor of the Journal of 

Radioanalytical and Nuclear Chemistry, and additionally serves  
on the editorial board of many other scientific journals. 
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His object we all surmise 
He shall achieve because he's wise 
Is to make each publication take a prize 
Each publication take a prize. 
Another personal decision 
To popularize science such as nuclear fission 
Both through lectures and programs on television. 
Lectures and television. (5) 

 
Many prizes including State Prize of Slovak Republic   

(1971), G. Hevesy Award (1975), Gold Medal of Slovak Technical 
University (19Bl), Silver Medal of Slovak Academy of Sciences 
(1981), Slovak Academy of Sciences Prize for popularisation  
of science (1968), eight other prizes and medals, the latest 
being the Slovak Literature Foundation Prize for the book, 
"Radioanalytical Chemistry" (1990) .Thirty five radio and 
television programs. 
 
There is beauty in extrerne old age 
Do you fancy he is soon there to arrive? 
Information I'm requesting 
On a subject interesting: 
What should a chemist do after age sixty-five? 
Throughout this wide dominion 
It is the general opinion 
That it is research and writing that keeps him alive (6) 
 
Happy birthday and many more productive years from all your 
friends! ! ! 
 
 
REFERENCES 
1.Gilbert & Sullivan, "The Mikado", Act 1 (Slightly modified). 
2.Gilbert & Sullivan, "The Pirates of Penzance" , Act 1 
Slightly 
modified) . 
3.Gilbert and Sullivan, "The Mikado", Act 2 (Slightly 
modified). 
4.Gilbert & Sullivan, "H.M.S. Pinafore", Act 1 (Slightly 
modified) . 
5.Gilbert & Sullivan, "The Mikado", Act 1 (Slightly modified) 
6.Gilbert & Sulli van, "The Mikado", Act 2 (Slightly modified) 
 

W.S. Lyon Oak Ridge, TN, USA 
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Spektrum (periodikum STU) č. 6, február (2005/2006 ), str. 13 -14  
 

 

Sedemdesiatpäť rokov  
profesora Juraja Tölgyessyho 
 

V roku 2006 sa dožíva významného životného jubilea 
emeritný profesor Ing. Juraj Tölgyessy, DrSc., člen Európskej 
akadémie vied a umení, zakladater a vedúci Katedry životného 
prostredia CHTF STU v rokoch 1978 - 1996, ktorý doteraz 
aktívne pedagogicky pôsobí na Fakulte prírodných vied  

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 
Profesor Tölgyessy sa narodil 27. januára 1931 v Dunajskej Strede. Po 

maturite v Komárne študoval a promoval na Chemickej fakulte SVŠT v Bratislave, 
kde pôsobil takmer štyridsať rokov. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil na ČVUT 
v Prahe v roku 1959, habilitoval sa v roku 1962, doktorát z oblasti jadrových vied 
obhájil na Lomonosovovej univerzite v Moskve v roku 1968 a v roku 1972 bol 
vymenovaný za profesora na CHTF v Bratislave. Ako hosťujúci profesor pôsobil 
na celom rade univerzít a vysokých škôl v USA, Mexiku, Maďarsku, Albánsku, 
Mongolsku, Mjanmarsku, Thajsku, Nemecku, Francúzsku a inde. Od roku 1996 
pracuje na Katedre chémie FPV Univerzity Mateja Bela.  

V oblasti pedagogickej činnosti mu jeho bohaté skúsenosti a vedecké 
pozadie umožnili vyučovať v odboroch analytickej chémie, jadrovej chémie, rá- 
diochémie a radiačnej chémie, chémie životného prostredia, rádioekológie, prie- 
myselnej chémie a technológie, ekobiofyziky a chemickej informatiky .Viedol a 
aj doteraz usmerňuje množstvo študentov v rámci študentskej vedeckej a odbor- 
nej činnosti, pri bakalárskych záverečných prácach a pri diplomových prácach v in- 
žinierskom štúdiu.  

V oblasti vedeckej činnosti vzdelával niekoľko generácií mladých vedec- 
kých pracovníkov a významne prispel k vytvoreniu vedeckých škôl v odboroch 
jadrová chémia v rámci ČSFR, jadrová analytická chémia v medzinárodnom meradle 
a environmentálna ekológia v rámci Slovenska. Za vytvorenie vedeckej školy v od- 
bore jadrovej chémie na Slovensku získal v roku 1971 Štátnu cenu. Za rozvoj 
jadrovej analytickej chémie získal v roku 1975 medailu G. Hevessyho s diplomom (USA). 
V roku 1967 založil a odvtedy je vedúcim redaktorom medzinárodného vedeckého 
časopisu Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (Elsevier Amsterdam, 
Akademiai Kiadó Budapest), expertom Medzinárodnej agentúry pre atómovú 
energiu, školiteľom vedeckých ašpirantov a stážistov aj zo zahraničia. Roku 1995 bol 
zvolený za akademika Európskej akadémie vied a umení.  
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Ťažiskom životného diela profesora Tölgyessyho je jeho neúnavná pub- 
likačná a popularizačná činnosť v oblasti jadrových vied a chémie životného 
prostredia. Neexistuje jediná doména, ktorú by si neosvojil, jediná vedecká oblasť, ku 
ktorej by tvorivo neprispel, jediná téma, ktorú by nerozvinul, nesprístupnil odborným 
záujemcom a nespopularizoval pre širokú verejnosť. To je jeho grandiózny príspevok 
do pokladnice slovenskej vedy a jeho dar generáciám slovenských študentov, 
vedeckých a pedagogických pracovníkov. To je žiarivý príklad rozširovania obzoru 
národa a prehlbovania jeho poznania. 

Obdivuhodná publikačná činnosť profesora Tölgyessyho, založená na ve- 
deckom poznaní a bohatých pedagogických a literárnych skúsenostiach, vyústila do 
vyše dvesto kníh, viac než štyroch stoviek pôvodných vedeckých prác registrovaných 
Current Contens, dvoch desiatok patentov a autorských osvedčení a takmer dvesto 
prezentácií na medzinárodných a domácich vedeckých fórach. Vyriešil a podieľal sa 
na riešení viac ako osemdesiatich výskumných projektov a jeho práce sú citované v 
stovkách zahraničných a domácich literárnych odkazov .Mnohé z jeho publikácií boli 
primárne uverejnené v zahraničí mnohé boli preložené do cudzích jazykov. 

Osobitnosť, nápaditosť, cieravedomosť a pracovitosť profesora Tölgyessyho 
boli ocenené Štátnou cenou SR za vedeckú činnosť a za vytvorenie vedeckej školy v 
odbore jadrová chémia, striebornou plaketou Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných 
vedách, cenou SAV za vedecko-popularizačnú činnosť, cenou Maďarskej akadémie 
vied za rádiometrické titrácie, cenami Ministerstva školstva, vydavateľstva Alfa, 
vydavateľstva Obzor, prémiou Slovenského literárneho fondu a v ostatnom období 
Veľkou zlatou medailou Univerzity Mateja Belu za zásluhy rozvoj. 

Až neuveriteľná musí byť ekonomizácia času pri takejto obrovskej vedeckej 
a pedagogickej produkcii. Vyžaduje prísnu sebadisciplínu a vysoké pracovné na- 
sadenie. Nik zo spolupracovníkov takéto tempo nevydržal. A neuveriteľné je aj to, 
aké vnútro sa skrýva pod povrchom vedeckého a technického velikána. Nepozná, čo 
je to nepomôcť, nebyť ústretový, nemať citlivý prístup k spolupracovníkom. Nepozná 
nemožné, ale okamžite, aj v pokročilom veku, reaguje na potreby a rieši problémy tak 
rýchlo, že ústa v okolí ostávajú otvorené. Jeho pracovné nasadenie mu môžu mladší, 
aj o dve generácie, len závidieť. A pritom je prof. Tölgyessy človekom skromným, otvoreným 
a úprimným. Všetko, čo dosiahol, dosiahol len vlastnou prácou, vlohami a 
mimoriadnym nasadením. Kto ho osobne pozná, dá mi za pravdu, že takého človeka 
sa nedá iné než obdivovať a mať ho rád. 

Prajeme Ti, drahý priateľ a kolega, aby nám Tvoje vynikajúce schopnosti 
mohli byť žiarivým príkladom aj v nasledujúcich rokoch. 
 

Vasil Koprda FCHPT STU 
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