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Prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc.  
(* 21. 7. 1942 – † 30. 1. 2015) 
 

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás 

navždy opustil náš dlhoročný kolega Ladislav 

Macháček.  

Ladislav Macháček bol významným sloven-

ským sociológom mládeže a tiež dlhoročným ve-

dúcim Sekcie sociológie mládeže Slovenskej 

sociologickej spoločnosti pri SAV, ktorú založil. 

Problematike mládeže sa začal venovať už v druhej 

polovici 60. rokov 20. storočia a venoval sa jej celý 

svoj profesijný sociologický život, pričom z tejto 

oblasti publikoval veľké množstvo monografií, 

článkov a výskumov. Dlhodobé pôsobenie v tejto oblasti je príkladom v slovenskej 

sociológii výnimočnej, ale želanej kontinuity vedeckej práce. Celoživotné vedecké 

dielo Ladislava Macháčka je preto v slovenskej sociológii svojim rozsahom a výz-

namom unikátne. 

Musíme tiež zdôrazniť jeho mimoriadne vedecko-organizačné schopnosti, kto-

rými výrazne prispel i k rozvoju časopisu Sociológia. V časopise pôsobil viac ako 

tridsať rokov: v rokoch 1972 – 1995 ako výkonný redaktor a v rokoch 1995 – 2004 

ako šéfredaktor, ktorý časopisu zabezpečil indexovanie v renomovanej databáze 

Current Contents. Okrem práce pre časopis Sociológia však bol i členom 

redakčných rád ďalších odborných a vedeckých časopisov, v rokoch 1999 – 2000 

bol predsedom Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, od roku 2002 bol 

predsedom Slovenskej pedagogickej spoločnosti, bol prodekanom na Fakulte 

sociálnych štúdií UCM v Trnave a podpredsedom Rady vedeckých spoločností pri 

SAV. Už z tohto akiste neúplného výpočtu je zrejmé, akou dôležitou osobnosťou 

slovenského vedeckého života bol Ladislav Macháček. I preto sa jeho vedeckému 

dielu a pôsobeniu v oblasti sociológie budeme podrobnejšie venovať v niektorom z 

nasledujúcich čísiel časopisu. 

Všetci, ktorí sme ho poznali na neho spomíname ako na  priateľského, ne-

konfliktného a dobrosrdečného kolegu, ktorý vykonal nielen pre vedu, pre naše 

vedecké inštitúcie, ale i pre mnohých z nás veľa dobrých skutkov. Jeho činorodosť 

a výnimočné organizačné schopnosti spojené  vždy s dobrou náladou a úsmevom 

zostanú navždy zachované v našich spomienkach. 
 

Česť jeho pamiatke! 
 

Za redakciu časopisu Sociológia a Sociologický ústav SAV 
 

Monika Čambáliková 

Robert Klobucký 


