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Miki Lisický podľahol ťažkej chorobe po niekoľkome-
sačnom zápase o život v utorok 5. augusta 2008. Okrem 
významného malakozoológa sme tak prišli o ekológa, 
environmentalistu, brilantného filozofa, jedinečného pe-
dagóga, ale predovšetkým o dobrého, láskavého človeka 
a cenného priateľa.
Miki Lisický sa narodil sa 9. mája 1946 v Trenčíne, kde v 
rokoch 1952–1960 navštevoval osemročnú základnú školu 
a v roku 1963 aj maturoval na Strednej všeobecnovzdelá-
vacej škole. Hlboký vzťah k prírode ho priviedol k štúdiu 
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bra-
tislave, najskôr na učiteľskú kombináciu biológia – chémia 
a neskôr na vedecký smer biológia. Tu sa začal zaoberať aj 
štúdiom ekológie a zoogeografie mäkkýšov.
Svoju profesionálnu dráhu začal v roku 1968 ako vysoko-
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školský pedagóg na Katedre systematickej a ekologickej 
zoológie. V roku 1971 úspešne zložil rigoróznu skúšku. V 
tom istom roku začal trojročné štúdium vysokoškolskej pe-
dagogiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.
V rokoch 1977–1979 si rozširoval svoje vedomosti štúdi-
om teoretických základov ochrany životného prostredia na 
Karlovej univerzite v Prahe. Vedeckú hodnosť kandidáta 
vied získal v roku 1983.
Mikimu po nástupe na Ústav experimentálnej biológie 
a ekológie v Bratislave (r. 1985) pripadla nesmierne zod-
povedná úloha – vybudovať pracovisko na sledovanie 
ekologických dopadov vodného diela Gabčíkovo. Zhostil 
sa jej s veľkým osobným nasadením a so širokým tematic-
kým záberom, príznačným pre filozofický štýl jeho mys-
lenia. Bez ohľadu na osobné pohodlie aj vybral väčšinu 
monitorovacích plôch. Mikimu sa v krátkej dobe podarilo 
sústrediť kolektív mladých a nadšených ľudí a koordino-
vať prácu odborníkov aj z ďalších inštitúcií. Výsledkom 
spoločného úsilia bolo nielen množstvo poznatkov, ale aj 
základ pre syntézu a najmä pre vznik Mikiho originálneho 
návrhu na usporiadanie zvyšku vnútrozemskej delty Duna-
ja, ktorý – ak bude politická vôľa – má ambíciu priblížiť 
stav tohto územia prirodzeným podmienkam, v akých sa 
vyvíjalo v dávnej minulosti. V roku 1990 stál pri kolíske 
novovzniknutého Ústavu zoológie a ekosozológie SAV, 
kde sa stal jeho prvým vedeckým tajomníkom a s prestáv-
kami viedol oddelenie ekosozológie. Záujem o pedagogiku 
ho však načas, v rokoch 1990–1993, priviedol späť na Prí-
rodovedeckú fakultu UK, kde na čiastočný pracovný úvä-
zok viedol Katedru ekosozológie a fyziotaktiky PríF UK.
Prínos Mikiho pre slovenskú malakozoológiu je jedineč-
ný. Zo začiatku sa venoval ekofaunistickému prieskumu 
viacerých orografických celkov (napr. Javorníky, Malé
Karpaty, Štiavnické vrchy), neskôr podrobne klasifikoval
chorologické a ekologické charakteristiky slovenských 
mäkkýšov, ktoré sa v roku 1991 stali súčasťou impozant-
ného diela Mollusca Slovenska. V polovici deväťdesiatych 
rokov odovzdáva Miki malakologické žezlo T. Čejkovi 
a svoju pozornosť ešte viac sústredí na výskum ekosysté-
mu veľkých riek, najmä Dunaja, Moravy a ich prítokov.
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Mikiho záujem o prírodu, jej ochranu a pochopenie ďale-
ko prekročil rámec zoológie a ekológie. Jeho široké vzde-
lanie, sčítanosť a bohaté jazykové znalosti ho priviedli 
aj na originálnu myšlienku zostaviť Porovnávací slovník 
slovanských výrazov súvisiacich s vodou, vodnými tokmi 
a mokraďami. Sledovať jeho prácu na slovníku a disku-
tovať o nej bola radosť a duševné osvieženie. S veľkou 
láskou vyhľadával výrazy nielen v odbornej literatúre a 
slovníkoch, ale čerpal aj z beletrie, poézie a nárečí. Dobre 
vedel, že práve tam žije plnokrvný jazyk, kde slová nadob-
údajú prenesené alebo úplne nové významy. So zaujatím 
skúmal, ako a prečo to isté slovo v rôznych jazykoch mení 
svoj význam. Naopak sa tešil, keď sa dozvedel, že staroby-
lé záhorácke a dolňácke slovo hrúd si v svojej rumunskej 
podobe grând nielen zachovalo rovnaký význam, ale do-
konca prešlo do rumunskej odbornej terminológie.
Vystihnúť niekoľkými slovami rozsah a záber Mikiho di-
ela je nemožné. Žiaľ, osud mu nedoprial toto dielo do-
končiť ani rozvinúť vízie, o ktorých len začínal debatovať. 
Mikiho odchodom strácame veľa. Strácame v ňom osob-
nosť doslova a do písmena renesančného formátu. Stráca-
me polyhistora, ktorý okrem svojej špecializácie dokázal 
zvládnuť aj hraničné oblasti ďalších vied, filozofie, histórie
a jazykovedy, a tvorivým a rešpektovaným spôsobom pri-
spievať k ich rozvoju.
Mikiho nasadenie za vec ochrany prírody a životného pro-
stredia sa nesústreďovalo len na veľké a závažné otázky. 
S rovnakým nadšením pristupoval aj k drobným problé-
mom doslova lokálneho významu a okúzľujúcim spôso-
bom dokázal nadchnúť pre ich riešenie aj svojich kolegov. 
Výskumná plocha Selendorf, malý lesík pri Ústave zooló-
gie, sa stala nielen predmetom jeho každodennej obetavej 
starostlivosti a reálnym výskumným objektom, ale aj té-
mou pôvabných vedeckých seminárov pohybujúcich sa na 
hranici reality, mysterióznej fikcie a sebaironickej recesie.
Žiaľ, tretí selendorfský seminár, ktorého scenár chystal 
a na ktorý sa veľmi tešil, sa už neuskutočnil.
Naše bytie a túžby sú pominuteľné. Okrem nás je tu však 
niekto večný, kto Mikiho odchodom stráca oveľa viac. Je 
to rieka Dunaj.
Milý Miki, lúčime sa s Tebou a ďakujeme Ti za všetko. 
Zbohom!
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