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Nestor slovenskej sociológie doc. Ján Pašiak sa dožíva 85. rokov 
 

Jeden z najvýznamnejších slovenských sociológov Doc. PhDr. Ján Pašiak, PhD., sa 30. 

marca 2014 dožil 85 rokov. J. Pašiak je najznámejším predstaviteľom, ale i hlavným zakla-

dateľom sociológie sídiel, priestorovej sociológie či sociálnej ekológie na Slovensku. Ide o 

odborníka so širokým záberom a rozhľadom, ktorého aktivity vždy znamenali výrazný 

posun širokospektrálnej priestorovej sociológie. J. Pašiak má však celkove nezastupiteľné 

a neprehliadnuteľné miesto pri budovaní a rozvoji modernej sociológie na Slovensku. Spo-

čiatku sa zaoberal metodológiou sociologického výskumu. Neskôr sa venuje problematike 

všeobecnej sociológii a sociológii národa, dejinám slovenskej sociológie i moderným deji-

nám slovenskej sociológie po jej obnovení koncom 60. rokov, i reflexie jej zmien po r. 

1989. Jeho osobné skúsenosti a poznatky majú nezastupiteľnú pozíciu pri mapovaní vývoja 

sociológie najmä vo vzťahu na zložitý spoločensko-politický i personálny rámec, v ktorom 

sa vývoj sociológie na Slovensku realizoval. 

Študoval sociológiu, históriu a filozofiu na FF UK v Bratislave. Po skončení štúdia pôsobí 

na Slovenskej vysokej škole technickej odkiaľ prichádza v r.1962 na Ústav filozofie a so-

ciológie. Podieľal sa na vytvorení samostatného oddelenia sociológie v rámci Ústavu filozo-

fie SAV, ktoré aj viedol, a neskôr aj samostatného Sociologického ústavu (1965), kde pôso-

bil ako zástupca riaditeľa. V tomto období participuje na založení Slovenskej sociologickej 

spoločnosti pri SAV, ale aj katedry sociológie na FF UK v Bratislave. V r. 1969 sa stal pr-

vým voleným riaditeľom Sociologického ústavu. Normalizačné postihy ho prinútili odísť zo 

Sociologického ústavu, a tak v r. 1971 prichádza pracovať na Ústav stavebníctva a architek-

túry SAV, kde sa aktívne zapája do formovania urbánnej sociológie a sociológie sídiel. Tu 

sa začína jeho významné priekopnícke obdobie budovania a rozvíjania priestorovej socioló-

gie. V r. 1993 sa opäť vrátil do Sociologického ústavu SAV a intenzívne sa zapája do života 

ústavu i sociológie na Slovensku. Tu pôsobil do r. 1997, kedy odchádza do dôchodku. Jeho 

pracovné aktivity v rôznych sférach sociológie však pokračujú intenzívne ďalej.  

Je autorom viac ako pol druhej stovky vedeckých a odborných štúdií a rozsiahleho súboru 

vedecko-výskumných správ. Známe sú jeho publikácie Človek a jeho sídla (1980), Sídelný 

vývoj (1990) v ktorých rozpracoval základné koncepty a terminológiu sídelného vývoja. 

Z prác posledného obdobia, ktorých je spoluautorom či editorom spomeňme hlavne Sociál-

na marginalita území Slovenska (1995), Regionálny rozvoj Slovenska z pohľadu priestoro-

vej sociológie (2006) a Sociálne zdroje lokálneho a regionálneho rozvoja (2008). Všetky 

patria medzi priekopnícke práce v slovenskej priestorovej sociológii a znamenali významný 

prínos k rozvoju priestorovej sociológie, ale i k poznaniu stavu a vývoja slovenskej spoloč-

nosti. 

Doc. Pašiak pôsobil pedagogicky na viacerých vysokých školách, kde prednášal socioló-

giu pre študentov z oblasti architektúry a urbanizmu, geografie, ekológie a sociológie. Bol 

členom redakčných rád časopisov Sociológia, Architektúra a urbanizmus, Životné prostre-

die a Projekt. V období 1990 – 1995 vykonával funkciu šéfredaktora časopisu Sociológia.  

Je členom kolektívu oceneného Národnou cenou SR za rozvoj urbánnej sociológie, a dvoj-

násobným nositeľom Ceny SAV za vedecko-popularizačnú činnosť ako aj Zlatej plakety 

Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách. 

Záverom by som chcel poďakovať jubilantovi za jeho aktivity v prospech rozvoja slo-

venskej sociológie a zaželať mu do ďalších rokov dobré zdravie, pohodu a ešte veľa tvori-

vých síl. 

Peter Gajdoš 


