
Pôsobenie na fakulte

r. 1970 – 1981
vedúca Katedry anorganickej chémie a aj v ďalšom období po roku 
1981 výrazne ovplyvňovala rozvoj katedry v oblasti výučby, výsku-
mu a medzinárodnej spolupráce 
r. 1973 
zakladateľka odbornej skupiny Anorganická chémia Slovenskej 
chemickej spoločnosti vo východoslovenskej pobočke v Košiciach 
a jej predseda do roku 1993 

Vedecký Profil

Významný výskum v oblasti štúdia prírodných a syntetických 
materiálov na báze inkluzívnych zlúčenín so zameraním na 
ich praktické využitie v oblasti separácie, sorpcie, agrochémie 
(ekologické hnojivá, pesticídy), veterinárnej farmácie (nosiče 
farmakologicky účinných látok) i ďalších oblastiach, v spolu-
práci s priemyselnými podnikmi na celom Slovensku, najmä 
s Chemkom Strážske, Chemickými závodmi v Novákoch, Nik-
lovou hutou v Seredi. Pod jej vedením boli zorganizované via-
ceré vedecké podujatia, medzinárodné konferencie a semináre. 
Vo svojej odbornej činnosti pokračovala aj po svojom odchode 

do dôchodku v roku 1993, čoho výsledkom boli jej publikácie 
uverejnené v rokoch 1993-1999 v zahraničných časopisoch. Svo-
jou vedecko-výskumnou činnosťou výrazne prispela k rozvoju 
chémie inkluzívnych zlúčenín v Československu. Bola členkou 
Medzinárodnej Konfederácie pre Termickú Analýzu a Kalori-
metriu (ICTAC), členkou redakčnej rady časopisu Journal of 
Thermal Analysis a korešpondentkou časopisu ICTAC News 
pre Slovensko. 

Významné ocenenia

• Hanušova medaila Československej společnosti chemickej 
za aktívnu činnosť a príspevok k rozvoju chémie v Česko-
slovensku ( r. 1987) 

Významné Publikácie a Výsledky

Spoluautorka monografie „Inclusion Compounds Volume 3“, 
spoluautorka učebnice „Všeobecná chémia“ a autorka viace-
rých učebných textov a skrípt. Výsledky výskumu zhmotnila 
vo svojej bohatej publikačnej činnosti ako autorka a spoluau-
torka viac než 150 odborných publikácií a patentov.

Aktívne pracovala do poslednej chvíle svojho života. 19.11.1999 večer skončila prácu pri počítači a o hodinu 
neskôr sa jej niť života navždy pretrhla. Jej obdivuhodná životná energia a pracovný elán až do posledných 
hodín pred jej náhlym odchodom inšpirovali a aj naďalej inšpirujú jej bývalých študentov, kolegov a blízkych. 
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(* 28.2.1927 sereď – † 19.11.1999 košice)
chemik, významná osobnosť v odbore anorganická chémia. Pris-

pela k rozvoju chémie nielen na Prírodovedeckej fakulte uPJŠ, ale 
aj v bývalom Československu a v zahraničí.


