
DM 5/201766

osobnosti odboru

Za Profesorom Dušanom Chovancom

Dňa 7. apríla 2017 navždy dotĺklo srdce dlhoročného vysokoškolského pedagóga a výskumného 
pracovníka, Prof. Ing. Dušana Chovanca, DrSc. Navždy sme stratili dlhoročného kolegu, priateľa 
a predovšetkým človeka dobrého, ľudského, ochotného vždy pomôcť.

Prof. Chovanec sa narodil 1. 12. 1929 
v Turzovke – Riečky ako syn učiteľa 
Karola Chovanca a Heleny rodenej 
Šughovej. S rodičmi žil v Turzovke, 
Šuranoch, Slovenskej Ľupči a Krupine. 
Najplodnejšie roky svojho života prežil 
od roku 1952 vo Zvolene. V roku 1958 
vstúpil do stavu manželského s man
želkou Martou rodenou Erdössy, s kto
rou vychoval dve deti Romana a Eriku. 
S láskou sa tešil z vnúčat Michaely, 
Petry a Nicolasa a z troch pravnúčat 
Robina, Elišky a Júlie.
V roku 1953 ukončil štúdium na Lesníc
kej fakulte, vtedajšej VŠLD Zvolen. 
Po 9ročnej praxi na Lesprojekte vo 
Zvolene a na Výskumnom ústave pri 
Lesníckej fakulte VŠLD vo Zvolene pra
coval od roku 1963 až do odchodu na 
dôchodok v roku 1997, ako vysokoškol
ský učiteľ na Katedre náuky o dreve. 
Najprv bol zaradený na funkčné miesto 
odborného asistenta, na ktorom zotr
val do roku 1975. Vedeckú prípravu 
ukončil v roku 1966 obhajobou kandi
dátskej dizertačnej práce. V roku 1975 
sa habilitoval a v roku 1989 po obhájení 
doktorskej dizertačnej práce bol prezi
dentom Slovenskej republiky menovaný 
profesorom náuky o dreve. 

Profesor Dušan Chovanec vychoval de
siatky diplomantov, ktorí našli uplatne
nie v drevospracujúcej praxi. Pod jeho 
vedením ukončilo vedeckú prípravu via
cero pracovníkov vysokej školy a praxe. 
Mimoriadnu pozornosť venoval práci 
v ŠVOČ. Pod jeho vedením dosiahli po
slucháči Drevárskej fakulty veľmi dobré 
výsledky v súťažiach nielen doma, ale aj 
v zahraničí. Za túto činnosť získal nie
koľko ocenení na úrovni fakulty a školy. 
Okrem týchto bol ocenený za výsled
ky dosiahnuté v pedagogickej oblasti 
Ministerstvom školstva v Bratislave ako 
„Zaslúžilý pracovník rezortu ministerstva 
školstva“. Významnou mierou sa ako 
spoluautor podieľal na vydaní učebnice 
„Štruktúra a vlastnosti dreva“.
Značnú pozornosť venoval budovaniu 
Katedry náuky o dreve. Jeho zásluhou 
bolo založené laboratórium elektróno
vej mikroskopie, ktoré postupne rozvíjal. 
Prof. Dušan Chovanec mal rozsiahlu ve
deckovýskumnú činnosť zameranú pre
važne na výskum štruktúry a chýb dreva. 
Riešil komplex otázok súvisiacich s kvali
tou listnatého dreva ako napr. vzťahy me
dzi povrchovými znakmi chýb kmeňov 
a vnútornou štruktúrou dreva. Výsledky 
týchto analýz mali široké využitie pri 
sortimentácii dreva v lesnom hospodár
stve a v drevospracujúcom priemysle. 
Analýzami kmeňov topoľových kultivarov 
poukázal na význam ich vetvenia a na 
podstatné zlepšenie kvality produkcie 
rýchlorastúcich drevín. Výskumom 
„hnedého miazgotoku“ potvrdil jeho 
negatívny vplyv nielen na odumieranie 
kôry, ale i na kvalitu dreva v kmeňoch 
kultivarov topoľa. Identifikoval a popísal 
postup tracheomykózy v kmeni duba. 
Pri mikroskopických analýzach dreva 
brezy a jelše zistil dovtedy nepopísaný 
jav tvorby blanitých povlakov na rebríč
kovej perforácii, za čo mu bol Úradom 
pre objavy a vynálezy v Prahe uznaný 
objav pod názvom „Blanitá upchávka 

na rebríčkovej perforácii ciev brezy“. 
Prof. Chovanec mal rozsiahlu spolu
prácu so zahraničnými pracoviskami, 
z ktorých je potrebné uviesť najmä LTA 
Leningrad, Lesproma Tbilisi, Inštitút 
technológie dreva v Poznani, LTA Ľvov 
a Univerzita v Šoproni. 
Významná bola jeho spolupráca s vý
skumnými ústavmi VVÚ DNP Bratislava, 
ŠDVÚ a VÚPC Bratislava, VVÚD Praha, 
VÚLH Zvolen a taktiež s pracoviskami 
vysokých škôl v bývalom Českosloven
sku, najmä s Lesníckou fakultou VŠZ 
Brno, UJEP Brno, CHTF SVŠT Bratisla
va a ďalšími. 
Významná bola taktiež jeho spoluprá
ca s praxou, ktorú realizoval s vtedy 
existujúcimi organizáciami a závod
mi a to najmä s GR DNP Žilina, SCP 
Ružomberok, Chemicelulózou v Žiline, 
Bukózou Vranov nad Topľou, Preglejkou 
Žarnovica, Zbrojovkou Uherský Brod 
a s ďalšími. 
Prof. Ing. Dušan Chovanec počas svoj
ho takmer 34ročného pôsobenia na 
Katedre náuky o dreve prispel význam
nou mierou k jej rozvoju, k šíreniu jej 
dobrého mena nielen doma, ale aj v za
hraničí. Za túto jeho činnosť mu patrí 
úprimné poďakovanie.
Uzavrel sa život naplnený prácou pre 
univerzitu, ktorej chcel odovzdať čo 
najviac. Dotĺklo srdce statočného člo
veka, ktorý sa v našom vedomí natrvalo 
zapísal usilovnosťou, prístupom k práci, 
obľúbenosťou v pracovnom kolektíve 
a medzi študentmi. 
S profesorom Dušanom Chovancom sa 
lúči celá akademická obec Technickej 
univerzity, pracovníci Drevárskej fakulty, 
bývalí spolupracovníci, študenti, dok
torandi a kolegovia z Katedry náuky 
o dreve, medzi ktorými žil a s ktorými 
dlhé roky pracoval, ktorých vychovával 
a odovzdával im odborné ale aj ľudské 
skúsenosti.
Česť jeho pamiatke!

Prof. Ing. Dušan Chovanec, DrSc.


