So zármutkom oznamujeme, že 8. septembra 2012 skonal Doc. RNDr. Ferdinand Šamaj, DrSc.
riaditeľ Slovenského hydrometeorologického ústavu v rokoch 1969 – 1991.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 13. septembra 2012 o 11,00 hod. v bratislavskom
krematóriu.

zo životopisu doc. RNDr. Ferdinanda Šamaja, DrSc.

Doc. RNDr. Ferdinand Šamaj, DrSc. sa narodil 9. novembra 1931 v Trnave.
Vysokoškolské štúdium absolvoval v roku 1957 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Tu
v roku 1963 získal docentúru. Vedecké hodnosti CSc. a DrSc. obhájil v rokoch 1964 a 1977.
Bol popredným vedeckým pracovníkom v oblasti meteorológie a klimatológie. Venoval sa najmä
spracovaniu zrážkových pomerov na Slovensku, výskumu stability prízemnej vrstvy atmosféry a vodnej
bilancii pre potreby hydrogeologického výskumu.
Významný podiel jeho práce pripadol na pedagogickú, organizátorskú a popularizačno-vedeckú činnosť.
V rokoch 1956 – 1968 pôsobil na Katedre astronómie, geofyziky a meteorológie PRIF UK, v ďalších
rokoch ako externista.
V rokoch 1969–1991 bol riaditeľom Slovenského hydrometeorologického ústavu.
Bol členom viacerých vedeckých a koordinačných rád a komisií a v rokoch 1990-1992 aj predstaviteľom
Československa v Svetovej meteorologickej organizácii a Medzinárodnej dekáde pre živelné pohromy pri
OSN. Bol dlhoročným predsedom Slovenskej meteorologickej spoločnosti a podpredsedom
Československej meteorologickej spoločnosti.
Bol členom predsedníctva Vedeckej rady ministra lesného a vodného hospodárstva a členom viacerých
redakčných rád odborných periodík. Od roku 1969 bol niekoľko rokov aj členom Národného komitétu
INTERKOZMOS. Od roku 1969 bol členom Americkej meteorologickej spoločnosti.

Z významných medzinárodných vyznamenaní uvádzame dve: československo-sovietske vyznamenanie
„Za rozvoj vedecko-technickej spolupráce“ z roku 1972 a medailu L. Steinera Maďarskej meteorologickej
organizácie „Za rozvoj vedeckej spolupráce“ z roku 1975.
Doc. Šamaj napísal približne 200 vedeckých, koncepčných a popularizačných publikácií, z ktorých
uvádzame len niekoľko knižných:
V spoluautorstve napísal: Klíma Tatier (Bratislava, 1974), Klimatické pomery Bratislavy (Bratislava,
1975), Úhrny zrážok na Slovensku a ich štatistické hodnoty za roky 1901-1970 (Bratislava, 1978).
Možno najznámejšie sú jeho dve knižné publikácie, ktoré už písal na dôchodku: Dějiny meteorologie
v českých zemích a na Slovensku (v spoluautorstve s Karolom Krškom, vydala Univerzita Karlova, Praha,
2001) a Meteorológia včera a dnes (pokroky meteorológie a ich aplikácie) (vyd. Veda, SAV, 2001).
Aj s odstupom času oceňujeme dlhoročný mimoriadny prínos doc. Šamaja k vybudovaniu a rozvoju
modernej slovenskej hydrometeorologickej služby a k vedeniu Slovenského hydrometeorologického
ústavu v rokoch 1969–1991, jeho vedecký prínos k rozvoju teoretickej a regionálnej klimatológie na
Slovensku, ako aj jeho odbornú publikačnú činnosť v oblasti meteorológie a klimatológie a jej histórie.
Mimoriadne si vážime aj jeho dlhodobú pedagogickú činnosť na Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Komenského.

