
Holubyho pamätná medaila 
Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV 

 
 
Holubyho  pamätná medaila je udeľovaná od roku 1984 (cf. Oťaheľová 1985) Slovenskou 
botanickou spoločnosťou osobám, ktoré sa mimoriadnou pôvodnou vedeckou prácou zaslúžili 
o rozvoj botanických vied. 

Realizáciu medaily zabezpečil Hlavný výbor (vtedajší Ústredný výbor) SBS pri SAV 
v roku 1984 v Štátnej mincovni v Kremnici. Umelecky ju stvárnili akad. sochári Bódi a Zobek. 
Dvojstranná medaila je z tombaku (priemer 80 mm). Na líci je portrét dr. J. Ľ. Holubyho a na rube 
je stvárnený kvet Ophrys holubyana András. s textom Slovenská botanická spoločnosť SAV 
(Príloha č. 1). 
 

Štatút 
Schválený na Valnom zhromaždení SBS dňa 20. 4. 1982,  

publikovaný v časopise Biológia (Bratislava) 40/5: 522−523 (cf. Oťaheľová 1985). 
Novelizovaný: na Valnom zhromaždení SBS dňa 12. 4. 1995 (cf. Lackovičová 1995); na VZ SBS dňa 28. 4. 2009 a 

napokon na VZ SBS dňa 22. 3. 2012. 
 

1. Holubyho pamätná medaila Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV (ďalej len Medaila) 
sa udeľuje na počesť významného slovenského botanika Jozefa Ľudovíta Holubyho. 

2. Medaila sa udeľuje: 
a) členom Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV ako ocenenie za publikovanie 

vynikajúcej vedeckej monografie; rok vydania práce nesmie byť v čase navrhovania na 
udelenie medaily starší ako 3 roky; v prípade publikácie, kde je kolektív autorov, 
hodnotený autor nemusí byť uvedený na prvom mieste; 

b) domácim alebo zahraničným pracovníkom ako uznanie ich celoživotného diela v oblasti 
botaniky; najmä so zreteľom na ich prínos pre slovenskú botaniku; 

c) domácim alebo zahraničným pracovníkom pri príležitosti udeľovania titulu Čestný člen 
spoločnosti; 

d) domácim alebo zahraničným organizáciám ako uznanie ich pôsobenia v oblasti 
botaniky; najmä so zreteľom na ich prínos pre slovenskú botaniku. 

3. Podklady na udelenie Medaily (písomné odporúčanie) predkladajú predsedovia pobočiek 
a sekcií SBS najmenej 3 mesiace pred termínom jej udelenia. Vyhodnotenie vykonajú 
členovia Hlavného výboru SBS. 

4. Udelenie Medaily schvaľuje Valné zhromaždenie SBS ako najvyšší orgán vedeckej 
spoločnosti na návrh Hlavného výboru SBS. 

5. Medaila sa udeľuje v jednom exemplári spolu s pamätným diplomom. 
6. Medailu spolu s pamätným diplomom odovzdáva predseda Hlavného výboru SBS (alebo 

ním poverený zástupca): 
a) na Valnom zhromaždení SBS; 
b) na zjazde SBS; 
c) alebo pri inej vhodnej príležitosti. 

7. Medailu možno udeliť tej istej osobe alebo organizácii iba raz. 
8. Evidenciu o udelení Medaily vedie vedecký tajomník Hlavného výboru SBS. 
9. Cena nemusí byť udelená každý rok. 
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Príloha č. 1: Vzhľad Holubyho pamätnej medaily SBS. 
 
 

   
 

   
 

(Foto: P. Mereďa ml.) 


