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Huby v prírode a v našom živote 

Pozývame vás do júnovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o hubách, ich 

zásadnom význame pre postupný vývoj, terajšiu podobu a fungovanie živej prírody. 

Dozvieme sa aká je úroveň nášho poznania o druhovom bohatstve húb na Slovensku ako aj 

o perspektívach slovenskej mykológie. 

 

Vo štvrtok 29. 6. 2017 o 17.00 hod. privítame dvoch popredných slovenských mykológov. 

Prvým hosťom je Ing. Anton Janitor, CSc., bývalý riaditeľ Ústavu experimentálnej 

fytopatológie a entomológie SAV a prvý predseda Slovenskej mykologickej spoločnosti pri 

SAV. Druhým hosťom je PhDr. Ladislav Hagara, PhD., súčasný predseda Slovenskej 

mykologickej spoločnosti, autor viacerých atlasov húb vydaných u nás aj v zahraničí,  naposledy 

vydal Ottovu encyklopédiu húb, ktorá je najväčším atlasom húb na svete. 

 

Huby oddávna fascinujú ľudí, ale pohľad na ne je ešte aj dnes u väčšiny z nich veľmi zúžený 

a skreslený. Ostatne, aj vedecký svet donedávna pokladal huby za súčasť rastlinnej ríše. Dnes ich 

veda už uznáva ako jednu zo štyroch samostatných bioríší: rastliny – huby – živočíchy – 

baktérie. Huby sa živia organickými látkami. Veľmi malá časť z nich je škodlivá, lebo parazituje 

na iných živých rastlinách, ale ostatné vykonávajú gigantickú a inak nenahraditeľnú činnosť 

v geobiosfére, ktorú podrobne objasníme v prednáške. Navyše, huby nám prinášajú aj iný úžitok 

– sú jedinečnou pochutinou v našej strave a zdrojom liečivých látok. Hovorí sa, že Slováci sú 

najvášnivejšími hubármi na svete. Je skutočne Slovensko hubovou veľmocou a je naozaj 

hubárčenie našim najmasovejším národným športom? 

 

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre 

širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre 

vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, 

v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj Vy. Vedecká 

kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. 

Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný. 

 

Júnová vedecká kaviareň je sprievodným podujatím festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2017. 
Festival vedy Európska noc výskumníkov 2017 otvorí vedeckú jeseň podujatí zameraných na  popularizáciu vedy 

a výskumu. Festival sa uskutoční v piatok 29. septembra 2017 v 6 slovenských mestách Bratislava, Košice, Žilina, 

Banská Bystrica, Poprad a Tatranská Lomnica. Veda a inovácie nám dennodenne umožňujú používať technické 

a technologické vymoženosti, ktoré už považujeme za samozrejmé. Každý deň sa presviedčame, že veda lieči, veda 

spája a veda chráni. Ale veda aj tvorí a prináša emócie. Práve vďaka vede a inováciám dnes dokážeme oveľa viac. 

Všetko okolo nás si zaslúži nálepku Made by Science. 
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