
Ján Pašiak – 75 ročný 
 
 Doc. PhDr. Ján PAŠIAK, PhD., jeden z najvýznamnejších a najznámejších slovenských sociológov, 
odborník so širokým záberom a rozhľadom, sa v r. 2004 dožil 75 rokov (1929). J. Pašiak je nielen 
najvýznamnejším predstaviteľom, ale i zakladateľom sociológie sídiel, priestorovej sociológie či sociálnej 
ekológie na Slovensku. Jeho aktivity vždy znamenali výrazný posun priestorovej sociológie, ktorá sa práve 
vďaka nemu vypracovala do istej miery na sociologickú školu. J. Pašiak má celkove nezastupiteľné miesto aj pri 
budovaní a rozvoji modernej sociológie na Slovensku.  
 Je naozaj zložité predstaviť aspoň tie významnejšie počiny a prínosy človeka tak všestranne aktívneho, ako je 
J. Pašiak, a tak aj teraz to budú iba fragmenty, čriepky z mnohofarebnej mozaiky jeho bohatého profesného 
života. 
 Napriek jeho ťažiskovej orientácii na širokospektrálnu priestorovú sociológiu jeho záber v sociológii je oveľa 
širší – orientoval sa aj na metodologické problémy i na dejiny slovenskej sociológie (tu sú známe jeho zaujímavé 
prezentácie napr. S. Tešedíka či A. Štefánka), ale i na moderné dejiny slovenskej sociológie po jej obnovení 
koncom 60-tych rokov. Jeho osobné skúsenosti a poznatky majú nezastupiteľnú pozíciu pri mapovaní vývoja 
sociológie najmä vo vzťahu na kontextuálny spoločensko-politický i personálny rámec, v ktorom sa vývoj 
sociológie realizoval. 
 J. Pašiaka ako vedca či produkty jeho rozsiahlej vedeckej, vedeckovýskumnej, ale i expertíznej a aplikačnej 
činnosti poznajú nielen členovia sociologickej obce, ale i pracovníci z odboru architektúry, urbanizmu, 
geografie, ekológie atď., odborníci zaoberajúci sa teóriou, projekciou i riadením sídiel, regiónov či územných 
celkov, ale i množstvo jeho študentov a žiakov z rôznych vedných odborov a vysokých škôl. 
 Ide o vedca, ktorého profesionálny život bol viac ako 35 rokov spojený so SAV, kde prišiel pracovať 
v r.1962. Podieľal sa na vytvorení samostatného oddelenia sociológie v rámci Ústavu filozofie SAV, ktoré aj 
viedol. Od r. 1965 pôsobil ako zástupca riaditeľa vytvoreného samostatného Sociologického ústavu SAV a 
v období 1969-1970 ako jeho riaditeľ. Normalizačné postihy ho prinútili odísť zo Sociologického ústavu, a tak 
v r.1971 prichádza pracovať na Ústav stavebníctva a architektúry SAV, kde sa aktívne zapája do formovania 
urbánnej sociológie a sociológie sídiel. Tu sa začína jeho významné tvorivé a priekopnícke obdobie budovania 
a rozvíjania priestorovej sociológie. Pôsobí najskôr ako zástupca vedúceho oddelenia a v období 1984-1987 ako 
vedúci oddelenia pre výskum spoločenských faktorov vo výstavbe a neskôr oddelenia urbánnej sociológie. Na 
tomto ústave pracoval do r.1993, keď sa opäť vrátil do Sociologického ústavu SAV. Tu pôsobil do r. 1997, kedy 
odchádza do dôchodku. V období 1990-1995 vykonával funkciu hlavného redaktora časopisu Sociológia. 
 Zastával viacero významných postov v štruktúrach SAV. V období 1990-1995 bol predsedom Vedeckého 
kolégia pre filozofiu a sociológiu a v období 1996-1998 predsedom Vedeckého kolégia pre sociológiu a 
politológiu. V období 1990-1992 bol predsedom Vedeckej rady SÚ SAV. V tom istom období pôsobil taktiež 
v Rade vedcov. V období 1992-1999 bol predsedom komisie pre udeľovanie vedeckých hodností DrSc. pre 
odbor sociológia. 
 Je autorom viac ako stovky vedeckých a odborných štúdií a rozsiahleho súboru vedeckovýskumných správ. 
Známe sú jeho publikácie Človek a jeho sídla (1980), Sídelný vývoj (1990) a ako spoluautor a editor tiež Vývoj 
sociálno-ekologickej situácie Slovenskej spoločnosti (VEDA, 1995) či Sociálna marginalita území Slovenska 
(1995). Všetky patria medzi priekopnícke práce v slovenskej priestorovej sociológii. Znamenali nielen 
významný prínos k rozvoju teórie a metodológie priestorovo orientovanej sociológie, ale i skvelú analýzu stavu 
a vývoja slovenskej spoločnosti a jej sociálno-priestorovej situácie. Práve to mu spolu s výborným teoretickým 
zázemím a schopnosťou predikcie umožnilo s predstihom poukazovať na to, že naše sídla i celá sídelná sústava 
sa už koncom 80-tych rokov ocitli na rázcestí ďalšieho vývoja. Sám sa vlastnou činnosťou pokúša prispieť 
k hľadaniu tej najspoľahlivejšej cesty, ktorá by skvalitnila sídelno-regionálny rozvoj a zvýšila kvalitu života 
v sídlach na Slovensku. 
 Okrem vedeckovýskumnej práce bol J. Pašiak vždy aktívny i pedagogicky. Pôsobil na viacerých VŠ, kde 
prednášal sociológiu pre študentov viacerých vedeckých disciplín z oblasti architektúry a urbanizmu, geografie, 
ekológie a sociológie. 
 Bohatá a rôznorodá je i jeho vedecko-organizačná činnosť. Bol členom redakčných rád časopisov Sociológia, 
Architektúra a urbanizmus, Životné prostredie a Projekt. Organizačne i ako odborný garant pomáhal pri 
domácich i medzinárodných vedeckých podujatiach k rôznym témam a aktuálnym problémom priestorovej 
sociológie. 
 Významná a mnohostranná vedeckovýskumná činnosť jubilanta bola ocenená viacerými poctami. Je členom 
kolektívu oceneného Národnou cenou SR, je dvojnásobným nositeľom Ceny SAV za vedecko-popularizačnú 
činnosť. . Slovenská akadémia vied mu dvakrát udelila (1994, 1999) Zlatú čestná plaketu Ľudovíta Štúra za 
zásluhy v spoločenských vedách. (Plaketu z roku 1999 venoval všetkým svojim generačným spolupracovníkom 
pri obnovovaní a rozvoji slovenskej sociológie). Za prácu pre rozvoj Bratislavy bol ocenený Medailou mesta 
Bratislavy, ale dostal i viacero ocenení a vyznamenaní za odbojársku činnosť i aktívnu činnosť v športových 
organizáciách (v oblasti tenisu a rekreačného behu) i iné rezortné vyznamenania a ocenenia. 



 J. Pašiak nikdy nebol iba kabinetným teoretikom. Významná je jeho vedecko-konzultačná a expertízna 
činnosť orientovaná na spoluprácu s architektmi, urbanistami, ekonómami či územnými plánovačmi, ale 
i pracovníkmi decíznej sféry či verejnej správy. Ide o celý rad úloh spojených s riešením sociálno-ekonomických 
problémov, ako i sociálno-územným rozvojom sídiel a územných celkov. Spomenieme aspoň niektoré. Viedol 
pracovný tím, ktorý realizoval experimentálne vypracovania plánov sociálno-ekonomického rozvoja územných 
celkov (okres Trnava) i plánu a výhľadu sociálneho a hospodárskeho rozvoja Bratislavy. Viedol výskumný tím, 
ktorý spracoval Program sociálneho rozvoja levickej aglomerácie s väzbou na JE Mochovce. 
 Spolupracoval s viacerými sídlami pri vypracovaní materiálov k ich sociálno-ekonomickému a územnému 
rozvoju (napr. Brezno, Bratislava, Zvolen, Trnava, Senica, Banská Štiavnica, Tisovec atď.). Bol vedúcou 
osobnosťou Programu obnovy dediny (schválený vládou SR v r.1991), ktorý našiel široké uplatnenie pri riešení 
problémov dedinských sídiel a vypracúvaní ich rozvojovej stratégie. V r.1994-95 viedol tím, ktorému bol 
udelený medzinárodný grant orientovaný na sociálnu marginalitu území na Slovensku, ktorého výsledky našli 
priaznivý ohlas aj v zahraničí. 
 Práve kontakt s realitou života regiónov, sídiel a ich spoločenstiev zreálnili, ale i obohatili jeho teoretickú 
prácu o rozmer (vrstvu), ktorý mnohým teoretikom chýba. Skoro celý jeden rok (1973) strávil v osadách 
Čierneho Balogu (v rámci zhromažďovania materiálu pre monografiu) výskumom života handelských rodín 
(spoluautor monografie Čierny Balog). Na začiatku osemdesiatych rokov v interdisciplinárnom tíme pomáha 
riešiť problémy sídiel vo Vysokých Tatrách a deväťdesiatych rokoch sa vracia k zložitej problematike svojho 
rodného regiónu, Gemer- Malohontu.  
 Po novembri 1989 opäť (ako viackrát predtým) zmenil svoje plány a namiesto odchodu do dôchodku aktívne 
sa zapája do inštitucionálnej revitalizácie sociológie. Svojimi skúsenosťami i autoritou pomáha obnoviť 
Sociologický ústav SAV, ustanoviť jeho vedenie a uviesť ho koncepčne do nového obdobia. To všetko stihol 
popri svojom pracovnom pôsobení na ÚSTARCH-u SAV. V roku 1993 sa po dvadsiatich dvoch rokoch opäť 
vracia na Sociologický ústav, odkiaľ v roku 1997 odchádza do dôchodku a adaptuje sa na rolu „sociológa 
emerita“, rolu, ktorú, ako sám hovorí, „si treba zaslúžiť a naučiť sa ju plniť, čo vôbec nie je také jednoduché“. 
 Neutíchajúca aktivita a nevyčerpateľná energia a invencia umožňujú J. Pašiakovi i v súčasnej pozícii 
„emeritného sociológa“ byť mimoriadne aktívny (a je oňho záujem) a udivovať svojou schopnosťou orientovať 
sa v nových súvislostiach a podmienkach (a vidieť v nich i „medzi riadky“) i svojou schopnosťou predikcie. 
 Ani na dôchodku však neruší svoje väzby na Sociologický ústav a sociologickú obec vôbec. Práve naopak, 
vytvára mu to nový priestor pre aktívny vstup do sociologického diania, opäť často v pozícii prvolezca. Väčšina 
sociológov, najmä študentov VŠ pozná jeho osobnú web-stránku, ktorá je snáď jedinou web-stránkou 
orientovanou na priestorovú sociológiu nielen na Slovensku, ale i v okolitých krajinách a je asi najviac 
navštevovanou sociologickou stránkou na Slovensku. Jej neustála aktualizácia a nové, netradičné aktivity 
(z posledného obdobia anketa k problematike sídelného a regionálneho rozvoja) dokumentujú nielen záujem 
J. Pašiaka o sociologické dianie, ale i snahu aktivizovať slovenskú sociológiu a jej prezentáciu v čoraz 
významnejšom kyberpriestore vytváraného internetom. 
 I jeho vedeckovýskumné aktivity z posledného obdobia sú rozsiahle a predstavujú široké problémové 
spektrum: 
- spolupracoval na sociologickej štúdii Vedecko-technologického parku Záhorie (dnes EUROVALLEY) 
- podieľa sa na vypracovaní Prognózy rozvoja vedy a techniky a jej využívania v SR do r. 2015 (riešiteľské 
pracovisko Prognostický ústav SAV), 
- spolupracuje na riešení štátnej úlohy Regionálne disparity a regionálny rozvoj SR v kontexte európskej 
integrácie, riešenej na Sociologickom ústave SAV, 
- v spolupráci s urbanistami z Fakulty architektúry STU participuje na medzinárodnom projekte ECOCITY, 
ktorý sa realizuje v Trnave atď. 
 J. Pašiak vždy disponoval nielen veľkým odborným potenciálom, ale i výbornými schopnosťami 
komunikácie s odborníkmi z rôznych oblastí, rozvahou a schopnosťou hľadať vzájomný kompromis. Jeho 
odborno-ľudské schopnosti urobili z neho osobnosť (autoritu) vyhľadávanú pre výskumné tímy 
multidisciplinárneho charakteru. Jeho výborné komunikačné schopnosti sa prejavovali i vo vzťahu k bežným 
ľuďom, čo bolo veľmi efektívne pri terénnych výskumoch či sondách. 
 J. Pašiak, rodák z Tisovca, kde absolvoval aj základnú školu a gymnázium, spojil svoj ďalší život 
s Bratislavou, kde žije a pôsobí od svojich vysokoškolských štúdií na FF UK, kde začal študovať v roku 1947 
sociológiu u prof. A. Štefánka a po zrušení sociológie skončil vysokoškolské štúdium v odboroch filozofia 
a historiografia. Na svoje rodné mesto, ale i región (Gemer-Malohont) nezabúda a množstvo svojich odborných 
aktivít a pomoci orientoval zámerne na tento región, jeden z najproblémovejších na Slovensku.  
 Niekoľkokrát inicioval napísanie monografie Tisovca, ale rodí sa veľmi ťažko aj keď je už dnes v podstate 
pripravená. V Tisovci sa napr. venoval aj problematike miestnej filantropie (k tomu si urobil aj výskum) a pre 
Nadáciu ETP Slovensko vypracoval expertízu TISOVEC predpoklady a podmienky rozvoja miestnej filantropie. 
(1997, 33 strán a 10 príloh). V r.1999 sa mu napr. podarilo získať podporu pre myšlienku usporiadať v Tisovci 
seminár (28.-29. januára 1999) k problematike miestneho a regionálneho rozvoja (program TEMPUS-PHARE 



CME) aj za účasti prednášateľov z Anglicka. Bol to prvý seminár takéhoto charakteru v okrese, na ktorom sa 
zúčastnili primátori, starostovia a pracovníci z oblasti územného plánovania a životného prostredia. 
 Na základe priaznivého ohlasu jeho vystúpenia dostáva pozvanie na prednášky pre podnikateľov okresu 
Rimavská Sobota (Casino Club v Rimavskej Sobote, seminár v Hnúšti, konferencia v Rimavskej Sobote a iné.) 
Spolupracoval na viacerých projektoch (PHARE) pri zakladaní občianskych združení v Tisovci, Klenovci (aj na 
rómskej problematike). Podujal sa robiť odborného garanta na projekte Phare LIEN & Partnership mikro-
projekty Revitalizácia mikrooblasti Rimava a Rimavica (1999-2000). (Do mikrooblasti patrilo 8 malých obcí 
okresu R. Sobota). Pre pomoc nielen obciam tohto mikroregiónu, ale i iným problémovým obciam vypracoval (v 
spolupráci s P. Gajdošom) Metodiku revitalizácie marginálnych území. (Bratislava, 2000) O práci na tomto 
projekte povedal, že bola jeho druhou univerzitou nielen o komunitnej problematike, ale predovšetkým 
o sociálnych mechanizmoch ich fungovania a skutočnom živote malých obcí na konci 20. storočia. 
 Svoje pôsobenie v tomto regióne premietol do výuky sociológie v maturitných triedach na Evanjelickom 
gymnáziu v Tisovci. Tu sa presvedčil o tom, že „učiť sociológiu na gymnáziu je ťažšie ako na vysokej škole“. 
Produktom snahy riešiť nedostatok vhodnej sociologickej literatúry pre stredoškolákov je vypracovanie 
materiálu Vademecum k základom sociológie, ktoré bolo síce autorom určené pre výberový predmet sociológia 
v školskom roku 2000-2001, ale stalo sa významným študijným materiálom aj pre ďalšie ročníky a nielen pre 
stredoškolákov, ale aj študentov sociológie, resp. záujemcov o sociológiu. (Práca je dostupná na osobnej 
webovej stránke J. Pašiaka) 
 Namiesto záveru budem citovať samotného jubilanta: „Umenie odísť zo zamestnania som ako tak zvládol, 
ale čo som nezvládol – je umenie odísť z povolania, profesie – to asi nedokážem, ale budem donútený – c`est la 
vie“. Jubileum nestora slovenskej sociológie, to je aj príbeh o človeku, ktorému sa sociológia stala nielen 
srdcovou záležitosťou, ale i osudom. To, že dokázal zdolávať i osudové peripetie tvorivého a aktívneho, avšak 
nie vždy ľahkého vedeckého i osobného života vždy s rozvahou, nadhľadom i humorom, svedčí o pozoruhodnej 
osobnosti vedca a človeka. 
 Do ďalších rokov želáme J. Pašiakovi dobré zdravie, veľa životnej pohody, veľa tvorivej invencie a elánu, 
ako i schopnosti inšpiratívneho pôsobenia na svoje okolie. 
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