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ŽIVOTNÉ JUBILEUM Prof. Ing. STANISLAVA KURJATKA, DrSc. 

Profesor Ing. Stanislav Kurjatko, 
DrSc. oslávil 30. augusta 2010 
svoje okrúhle 70. narodeniny. 
Nás teší, že jubileum profesora 
zastihlo v dobrom zdraví a plnej 
aktivite na Katedre náuky o dreve 
Drevárskej fakulty Technickej 
univerzity vo Zvolene. 

Jubileum je príležitosťou, 
aby sme poukázali na bohatú 48 
ročnú vedeckú a pedagogickú 
prácu profesora Kurjatka a po-
ďakovali mu za všetko, čo pre 
katedru a fakultu urobil.  

Po absolvovaní štúdia na 
Drevárskej fakulte vtedajšej 
Vysokej školy lesníckej a drevár-
skej v roku 1962 ostáva Stanislav 
Kurjatko pracovať na fakulte, a to 
na Katedre náuky o dreve, ktorej 
ostal verný až do ukončenia 
svojej aktívnej činnosti, ktoré sa 
spája s jeho jubileom.  

Ako mladý asistent v tom 
istom roku absolvoval študijný 
pobyt na ŠDVÚ v Bratislave, 
za účelom oboznámiť sa s metó-
dami zisťovania fyzikálnych 
a mechanických vlastností dreva. 
V rokoch 1964 a 1972 sa 
zúčastnil na študijných pobytoch 
podobného zamerania na Akade-
mii Rolniczej v Poznani a v ro-
koch 1971/72 na Štátnej univerzi-
te v Severnej Karolíne v USA.  

V roku 1973 obhájil dizertačnú prácu na tému „Štúdium vplyvu anatomickej orientácie a 
teploty na difúziu vody v smrekovom dreve“ vo vednom odbore „Náuka o nekovových 
materiáloch a stavebných hmotách“. O päť rokov neskôr (1978) sa habilitoval vo vednom odbore 
„Náuka o dreve“. Názov habilitačnej práce bol „Ukazovatele hustoty a pevnosť v tlaku bukového 
dreva z územia Slovenska“. V roku 1989 obhájil doktorskú dizertačnú prácu pod názvom „Prenos 
tekutín cez drevo“ v odbore „Technológia dreva“. O dva roky neskôr (1991) bol menovaný 
prezidentom republiky za profesora vo vednom odbore „Štruktúra a vlastnosti dreva“. 

V rámci predmetu „Náuka o dreve“ prednášal fyzikálne vlastnosti dreva a drevných materiálov 
a viedol cvičenia pre všetky formy štúdia tak na Drevárskej fakulte, ako aj na Lesníckej fakulte 
vtedajšej VŠLD. V študijnom odbore „Procesy spracovania dreva“, ktorý bol založený v 
deväťdesiatych rokoch, vyučoval predmety „Fyzika dreva“ a „Transportné procesy v dreve“. 

Prof. Ing. Stanislav Kurjatko, DrSc. prijíma gratuláciu 
a ďakovný list od rektora Technickej univerzity vo    Zvolene 
Prof. Ing. Jána Tučeka, CSc. 
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Bol autorom a spoluautorom viacerých učebných textov. Učebné texty „Náuka o dreve 
II.“ vyšli v piatich vydaniach a boli hlavnou študijnou literatúrou pre poslucháčov Drevárskej 
fakulty až do vydania novej učebnice „Štruktúra a vlastnosti dreva“ v roku 1993, kde je prof. 
Kurjatko spoluautorom. Druhé vydanie učebnice vyšlo v roku 1997 a je stále platnou učebnicou 
aj v súčasnosti. 

Profesor Kurjatko bol náročný pedagóg s vysokými požiadavkami na študentov. Počas 
svojho pedagogického pôsobenia viedol mnohých študentov v rámci prác ŠVOČ, diplomantov 
a vychoval piatich doktorandov.  

Zastával tiež významné funkcie na fakulte a univerzite: 
 1990–1991 – prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky  
 1991–1996 – prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky 
 1996−2006 – vedúci Katedry náuky o dreve 
 1991–2009 – člen Vedeckej rady Drevárskej fakulty Technickej univerzity 

vo Zvolene 
 1991–2004 – člen Vedeckej rady Technickej univerzity vo Zvolene 

Rozsiahle boli tiež jeho výskumné aktivity. Bol zodpovedným riešiteľom viacerých projektov 
základného výskumu (ŠPZV, VEGA, APVV). Tieto aktivity vyústili aj do bohatej publikačnej 
činnosti. Publikoval v mnohých domácich a zahraničných vedeckých časopisoch a na medzi-
národných konferenciách doma i v zahraničí. Sám bol organizátorom významných 
medzinárodných konferencií. V rokoch 1998, 2002 a 2006 bol odborným garantom medzi-
národného sympózia „Wood structure and properties“. O vysokej kvalite sympóza svedčí aj 
skutočnosť, že sa ho zúčastňujú odborníci z danej oblasti zo všetkých kontinentov sveta. 

Hlavné témy jeho prác boli nasledovné: 
 fyzikálne vlastnosti dreva a drevných materiálov a metódy ich zisťovania,  
– transportné procesy kvapalín a plynov v dreve (stacionárna a nestacionárna difúzia 

a priepustnosť), 
– transport tepla v dreve, 
– hodnotenie kvality dreva.  

Bol tiež spoluautorom niekoľkých vedeckých monografií. Posledná monografia „Parametre 
kvality dreva určujúce jeho finálne použitie“ vyšla v roku 2010.  

V rámci aplikovaného výskumu pre drevársky a nábytkársky ako aj celulózo-papierenský 
priemysel, bol zodpovedným riešiteľom desiatok úspešne vyriešených a v praxi realizovaných 
projektov.  

Profesor Kurjatko je uznávanou vedeckou a pedagogickou osobnosťou doma aj v zahraničí, 
o čom svedčí i skutočnosť, že bol a v mnohých prípadoch stále je členom významných komisií a 
inštitúcií  

 1991–doteraz, člen atestačnej komisie pri Technickej univerzite vo Zvolene  
 1994–2006, predseda spoločnej komisie pre doktorandské štúdium v odbore 33-38-9 

Štruktúra a vlastnosti dreva 
 1994–2004, predseda Slovenskej komisie pre udeľovanie vedeckých hodností DrSc. 

vo vednom odbore Technológia dreva 
 1994–2002, zástupca SR v COST v Bruseli pre oblasť drevárstva 
 1994–2000, podpredseda pracovnej skupiny Štruktúra a kvalita dreva z oblastí 

zaťažených imisiami v rámci medzinárodnej organizácie IUFRO 
 1998–doteraz, člen výboru pre otázky náuky o dreve Ruskej federácie a Spoločenstva 

nezávislých štátov 
Nás teší, že najväčší kus práce profesor Kurjatko odviedol na Katedre náuky o dreve, za čo 

mu úprimne ďakujeme a želáme mu do ďalších rokov pevné zdravie. Veríme, že ako profesor 
emeritus nám bude ešte v mnohom nápomocný. 

 Za kolegov a spolupracovníkov Katedry náuky o dreve 
    
        Prof. Ing. Jozef  Kúdela, CSc. 


