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1686 (1700?) 
 Samuel mikovíni sa narodil v 
turíčkach (ábelovej) v rodine 

evanjelického farára

(dátumovo nedokladované)
štúdium v Lučenci 

1719 
štúdium medirytectva  

v norimbergu u johanna Georga 
Puschnera

1721 – 1722
štúdium „božských vied 

matematických“ na univerzite v 
altdorfe

1723 – 1725
štúdium na univerzite v jene, 

kde získava titul zememeračský 
inžinier

1725 – 1735
stoličný inžinier vo vtedajšom 

Prešporku
1735

cisársko-kráľovský  geometer 
(pomenovanie v súčasnosti geodet)  

stredoslovenských banských miest 
vymenovaný cisárom karolom Vi. 

poverený založením baníckej školy 
v Banskej Štiavnici, prvý riaditeľ a 
profesor baníckej školy v Banskej 
Štiavnici, prvej vyššej  technickej 

školy v Európe

1744
poverený cisárovnou máriou 

teréziou viesť fortifikačné práce  
v Sliezsku počas vojny s Pruskom

1749
na základe žiadosti cisárovnej 

márie terézie pripravil projekty 
kráľovského paláca v Budíne, na 

stavbu ktorého vypracoval projekt 
a realizoval úpravu hradného vrchu 

a stavbu vodárne, neskôr viedol 
stavebné práce na tomto paláci

1750
riešenie protipovodňovej ochrany 

na rieke Váh v okolí trenčína. na 
následky prechladnutia na ceste 

z trenčína do Banskej Štiavnice 
umiera. miesto úmrtia a pochovania 

nie sú známe. 5



fototeodolit lechner (Wilh müller) no. 358

Grusonovo diagramové počítadlo
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nivelačný prístroj kern

NajvýzNamNejší príNos a oceNeNia Súkromný Život a štúdium

otec Samuela mikovíniho, Samuel mikovíni 
st.  bol evanjelický farár a patril k chudobnej 

vrstve breznianskych mikovíniovcov. 
mikovíniovci žili roztratene po celom 

Slovensku od košíc až po Skalicu. jednou z 
doposiaľ nerozriešenou otázkou je matka 

Samuela mikovíniho.

Z mladosti Samuela mikovíniho poznáme 
iba niekoľko oporných bodov. Presný dátum 

narodenia a miesto nevieme jednoznačne 
určiť. je však dokázateľné, že v roku 1712 

bývali mikovíniovci v ábelovej. tento 
dátum možno považovať za medzník. Z 

tohto môžeme vyvodzovať, že ľudovú 
školu vychodil v ábelovej, latinskú školu v 

Lučenci, kde bolo súkromné učilište františka 
Bulovského.

PRVá StoPa o odBoRnom ŠtÚdiu a 
odBoRnEj činnoSti jE Z Roku 1719, kEď 

mikoVíni VyRyL PRE matEja BELa maPu 
dEmänoVSkEj jaSkynE a niEkoľko 
iLuStRácií S Pohľadom na SkLEné 

tEPLicE a VyhnE do diELa PRodRomuS, 
ktoRé VyŠLo V Roku 1723 V noRimBERku. 

V ďalšom štúdiu pokračoval na altdorfskej 
univerzite, kde študoval „božské matematické 

vedy“ od 30. júna 1721 do 30. júna 1722. Z 
altdorfu mikovíni prešiel do jeny, kde ukončil 
štúdium v r. 1725 ako zememeračský inžinier.

Prostriedky na štúdium si vedel opatriť 
Samuel mikovíni svojou prácou. takto sa 

začali už  v norimberku rozvíjať naplno jeho 
umelecké schopnosti. 

Stredoveký norimberk vedel poskytnúť 
mikovínimu veľké množstvo námetov. jeho 

tvorivý génius sa mohol dostatočne vyžiť 
v krásach norimberskej mestskej účelovej 

architektúry. Pre návštevníkov mesta 
zhotovil stručného sprievodcu po altdorfe. 
na všetkých zobrazených námetoch, ktoré 
vytvoril mikovíni, sa prejavila geometrická 

presnosť.
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PôSobenie 
významný slovenský inovátor

SAMUEL
MIKOVÍNI

karol Samuel mikovíni, 
narodený v roku 

1730 v Bratislave, 
bol významným 
zememeračom. 

 V Roku 1747 
naPíSaL a maPami 

VyBaViL diELo 
PojEdnáVajÚcE o 
PLánE komáRna a 

tamojŠEj PEVnoSti.

ľudovít tomáš mikovíni, narodený v roku 1733 v Bratislave, po vy-
študovaní baníckej školy pôsobil ako banský inžinier. na začiatku 
sedemročnej vojny ako 23-ročný nastúpil do armády, o dva roky 
bol už poručíkom a od roku 1761 kapitánom. na začiatku vojny 
o bavorské dedičstvo roku 1778 ho povýšili na plukovníka a roku 
1787 sa stal generálmajorom. Bojoval aj v poslednej protitureckej 
vojne (1788 – 1790), kde sa vyznamenal pri dobytí Belehradu. 
dva roky po skončení vojny odišiel do výslužby, vzápätí však  
v Prahe 6. novembra 1792 nečakane zomrel.  

Po skončení štúdia a 
krátkom pôsobení v 
nemecku sa Samuel 
mikovíni vracia do 
uhorska. V Roku 1725 
Sa SamuEL mikoVíni 
StáVa StoLičným 
matEmatikom  
V BRatiSLaVE. 
ako cisársko-kráľovský 
geometer (v súčasnosti 
geodet) sa venoval 
melioračným prácam, 
najmä protipovodňovej 
úprave brehov a 
zabezpečovaniu 
splavnosti dunaja 
a Váhu. Zaoberal sa 
aj astronómiou v 
observatóriu, ktoré 
si zriadil vo vlastnom  
dome na Laurinskej 
ulici v Bratislave.
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16. jÚna 1727 Sa 
SamuEL mikoVíni 
ožEniL. 
manželkou bola 
anna Regina Giliková, 
narodená a bývajúca 
vo Svätom jure. 
manželia mikovíniovci 
mali spolu 5 detí, v 
čase úmrtia otca žili 
dvaja synovia a dcéra.

V Roku 1731 PoVERiL 
ciSáR a kRáľ kaRoL 
Vi. mikoVíniho 
SPRacoVaním máP 
do najväčšieho diela 
historicko-zemepisné 
vedomosti o novom 
uhorsku, známe pod
názvom noticie. mikovíni 
vytvoril podrobné mapy 
12-tich stolíc uhorska 
a prispel ilustráciami 
viacerých slovenských 
miest a hradov.

V Roku 1735 PanoVník 
VymEnoVaL mikoVíniho 

Za ciSáRSko-kRáľoVSkého 
inžiniERa BanSkých miESt. 
Zároveň ho poveril zriadením 

baníckej školy v Banskej 
Štiavnici, kde ho vymenoval za 

profesora a riaditeľa.

Vymenovaním za riaditeľa a profesora 
baníckej školy, ktorá bola vlastne 

PRVou VyŠŠou tEchnickou ŠkoLou 
V EuRóPE, nebolo jeho jediným 

verejným uznaním. V tom istom roku 
ho totiž zvolila za svojho člena Pruská 

kráľovská akadémia vied v Berlíne.

ako inžinier banských 
miest mikovíni získal 

veľký vplyv a uznanie. 
jEho najVäčŠou 

PRácou BoLi Vodné 
diELa (tajchy) 

V okoLí BanSkEj 
ŠtiaVnicE. tieto umelé 

jazerá dodávali vodu pre 
pohon banských strojov.

Začiatkom roku 1750 
požiadal senát mesta 
trenčína mikovíniho, 

aby prišiel vybudovať 
protipovodňovú hrádzu pri 

Váhu. Pri týchto prácach 
v teréne v chladnom 

počasí ochorel, a preto sa 
rozhodol odísť domov do 

Banskej Štiavnice. 
na SPiatočnEj cEStE Z 
tREnčína mikoVíni 23. 

maRca 1750 ZomREL. 
dodnES Sa nEPodaRiLo 
ZiStiť, kdE SkonaL a ani 

kdE jE PochoVaný.

Samuel mikovíni ako vedec, riaditeľ a profesor baníckej 
školy v Banskej Štiavnici vychoval desiatky odborníkov, 

ktorí sa presadili vo viacerých sférach. okrem iných to 
boli napríklad VynáLEZca a konŠtRuktéR joZEf 

kaRoL hELL (1713 – 1789), matEmatik a aStRonóm 
maximiLián RudoLf hELL (1720 – 1792), ako aj dvaja 

mikovíniho synovia.

V roku 1744 po vypuknutí 2. sliezskej vojny mária terézia 
pozvala Samuela mikovíniho na poradu dvorskej vojenskej rady 
do Bratislavy. Panovala totiž obava, že pruský kráľ fridrich ii. sa 
bude chcieť zmocniť banských miest na strednom Slovensku. 
PanoVníčka ho VymEnoVaLa Za VojEnSkého inžiniERa 
V hodnoSti majoRa. mikovíni sa vo vojne prejavil ako 
odborník vynikajúcich kvalít. dokladom toho je množstvo 
vojenských máp dodnes uchovaných vo viedenskom 
Vojenskom archíve. okrem toho sa tu nachádza jeho plán 
jazdeckých kasární v Bratislave, ktoré navrhoval postaviť pred 
mestskými hradbami. Plán sa síce v navrhovanej podobe 
neuskutočnil, no zaiste bol známy projektantom a staviteľom 
tzv. Vodných kasární v Bratislave postavených v r. 1763. 
mikovíniho prepustili z armády 25. 12. 1745 po uzavretí 
drážďanského mieru. od roku 1748 sa mikovíni z poverenia 
márie terézie venoval príprave projektov pre výstavbu 
kráľovského paláca v Budíne.

9



štiavnické tajchy Evička

Klinger (Foto-Lužina)

Počúvadlo (Foto-Lužina)

najvýznamnejší 
PrínoS  a ocenenia významný slovenský inovátor
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štiavnické tajchy (Foto-Lužina)
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Prvé výsledky mimoriadne na-
daného Samuela mikovíniho sa 
datujú do obdobia jeho štúdií 
v norimbergu. do diela mateja 
Bela „Prodromus“ vyryl Buchol-
tzovu mapu demänovskej jas-
kyne.

V roku 1725 sa stáva stoličným 
inžinierom vo vtedajšom Preš-
porku. Venoval sa predovšetkým 
protipovodňovým úpravám bre-
hov dunaja a Váhu. okrem toho 
vybudoval vo svojom dome 
observatórium, z ktorého vyko-
nával astronomické pozorova-
nia a merania. je to vôbec prvá 
hvezdáreň na území Slovenska, 
o ktorej sú písomné správy.

VyPRacoVaL noVÚ 
mEtódu mERania 
tZV. aStRonomicko-
GEomEtRickÚ ZaLožEnÚ 
na ZákLadE ŠtyRoch 
konŠtRukčných mEtód: 
aStRonomickom, 
GEomEtRickom, 
maGnEtickom a 
hydRoGRafickom. 
tieto metódy používal na tvorbu 
máp, ktoré presnosťou podstat-
ne prevyšovali doteraz vyhoto-
vené mapy. Zmenil aj grafické 
vyjadrenie prvkov mapy, najmä 
formu vyjadrenia reliéfu. kopče-
kovú metódu postupne nahrad-
zoval spádovými šrafami.

Pri spracovaní stoličných máp 
do diela mateja Bela „notítia...“ 
sú pozoruhodné mikovíniho tri-
gonometrické merania, metódy 
a výpočty, ktorých hlavným prv-
kom bol Bratislavský poludník,  
ku ktorému bola vztiahnutá  
poloha všetkých prvkov mapy.

V roku 1735 vymenoval cisár 
karol Vi. Samuela mikovíniho za 
cisársko-kráľovského geometra 
(súčasný názov geodet) stre-
doslovenských banských miest 
– Banskej Štiavnice, Banskej Bys-

trice, kremnice, novej Bane, Ban-
skej Belej, Pukanca a ľubietovej. 
dôvodom bola potreba rekon-
štrukcií stredoslovenských baní 
na zvýšenie ťažby a nedoriešený 
problém prečerpávania vody a 
prípravy rúd na spracovanie po-
mocou vody.

Vďaka spolupráci Mikovíniho  
s M. R. Hellom a J. K. Hellom boli 
vynájdené také zariadenia, ako 
vysoko efektívne vodné rezervoáre 
(tzv. štiavnické tajchy), systém 
kanálov, stroje na prepumpovanie 
vody. 
Pod vedením mikovíniho boli 
opravené či zväčšené prakticky 
všetky dovtedajšie vodné nádrže, 
ktoré slúžili banskej prevádzke. V 
neskoršom období od pol. 18. 
storočia boli vybudované nádrže 
Počúvadlo, klinger a halčianska 
vodná nádrž.

na princípe využitia vody ako 
energetického zdroja vznikli v 
Banskej Štiavnici v polovici 18. 
storočia v tom čase najefek-
tívnejšie banské vodočerpacie 
mechanizmy na svete, z ktorých 
hlavne vodostĺpcový čerpací 
stroj sa postupne šíril aj do ostat-
ných banských centier v Európe. 
Technika ťažby rúd, vodočerpacia, 
úpravnícka i hutnícka technika 
v 18. storočí a prvej polovici 19. 
storočia v mnohých  prípadoch 
bola najvyspelejšia v Európe. 
Samuel Mikovíni sa mimoriadne 
zaslúžil o začiatok „zlatého veku“ 
bansko-štiavnického baníctva.

Samuel Mikovíni, okrem praktic-
kých činností v Banskej Štiavnici, 
bol poverený aj založením a or-
ganizovaním baníckej školy, prvej 
vyššej technickej školy v Európe. 
Od r. 1735 bol jej prvým riaditeľom 
a profesorom. nielenže to bola 
prvá škola svojho druhu, ale až 
do konca jeho života nikde v 
Európe podobné školy nedo-
sahovali takú úroveň. Prednášal 

matematiku, mechaniku, hyd-
rauliku a metódy merania a vie-
dol praktiká zo zememeračstva 
a banského meračstva. Škola 
dávala veľký dôraz na praktickú 
stránku výučby. Popri vzdeláva-
ní baníckeho dorastu mikovíni 
vykonával rozmanité technické 
práce. Podľa jeho výpočtov zho-
tovili v Banskej Bystrici amalga-
mačný aparát. S jeho menom sa 
spája vynález originálneho hyd-
raulického lisu.

V období pôsobenia v Banskej 
Štiavnici Samuel mikovíni vyko-
nával aj iné práce, ktorými ho 
poverila mária terézia alebo iní 
nadriadení. Medzi tieto činnosti 
patria fortifikačné práce v Sliezsku 
počas vojny s Pruskom. Ďalej vie-
dol regulačné práce v okolí Komár-
na, pričom sa venoval aj archeo-
logickým prácam, preštudoval a 
opísal pozostatky rímskej pevnosti 
Brigetium. Po návrate do Banskej 
Štiavnice ho cisárovná požiadala 
o prípravu projektov kráľovského 
paláca v Budíne, v roku 1749 vy-
pracoval plány na jeho stavbu, pre 
ktorú realizoval úpravu hradného 
vrchu a stavbu vodárne. Neskôr 
viedol stavebné práce na tomto 
paláci.

Za zásluhy vo vede Samuel mi-
kovíni sa stal členom Pruskej 
akadémie vied v Berlíne. na ad-
resu odporcov teórie vo vede 
napísal: „Som na míle vzdialený 
od toho, aby kdekdo mohol 
vykladať moje slová tak, ako-
by som bol odporcom každej 
praktickej skúsenosti, metódy a 
poznávania. naopak, snažím sa 
predovšetkým o to, aby sa každý, 
kto pracuje podľa určitej, praxou 
overenej metódy, postavil najprv 
na pevný teoretický základ, aby 
sa potom v praxi, v praktickej 
činnosti s jeho pomocou dostal 
čím bližšie k vytýčenému cieľu.“

najvýznamnejší 
PrínoS  a ocenenia 
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Situačný plán starej poškodenej kolpaškej vodnej 
nádrže a dvoch nových tajchov projektovaných v obci 
banský Studenec v rokoch 1738 — 1745,
Samuel mikovíni

Profil hrádzí richňavský vodných nádrží i umiestneného 
domčeka tajchára , v tom čase predchodného bytu vedúceho 
stavby - Samela mikovíniho, 1739

najvýznamnejší 
PrínoS  a ocenenia významný slovenský inovátor

SAMUEL
MIKOVÍNI
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Geodézia 
a kartoGrafia významný slovenský inovátor

SAMUEL
MIKOVÍNI
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cisár karol Vi. mal pod vplyvom osvietenstva 
záujem na tom, aby sa vypracovalo rozsiahle 
monografické dielo o uhorsku. túto prácu 
zverili slovenskému polyhistorovi, rektorovi 
bratislavského lýcea matejovi Belovi. dielo 
malo byť doplnené i mapami. Bel nepoužil 
müllerovu mapu, ale obrátil sa na mikovíniho, 
aby ich vypracoval on, čím ho poveril aj sám 
cisár.

mikovíni si veľmi dobre uvedomoval 
náročnosť tejto práce. chcel ju vykonať 
svedomite a vyvarovať sa chýb, ktoré 
boli v tom čase veľmi bežné. V liste, ktorý 
napísal Belovi, sa mikovíni pozastavuje 
nad nedokonalosťou dovtedajšej mapovej  
tvorby. hovorí tu o nevysvetliteľnej 
nepravdivosti a či nevedomosti geografov, 
ktorou zohavili rozličné kraje. mikovíni si dal 
predsavzatie, že sa vyvaruje takýchto chýb 
a  vytvorí dielo, ktoré mnohí považovali za 
neuskutočniteľné. 

PRE SVoju PRácu Si VytýčiL ŠtyRi 
ZákLadné mEtódy:

1. aStRonomický ZákLad
2. GEomEtRický ZákLad
3. maGnEtický ZákLad a
4. hydRoGRafický ZákLad

mikovíni robil astronomické merania, aby 
mohol presne určiť zemepisnú polohu 
jednotlivých bodov. Pri pozorovaní používal 
tieto prístroje:

1. koVoVý tRojnohý RoZkLadací 
kVadRant S RamEnom 3 StoPy dLhým
2. dioPtER S nitkoVým kRížom PRE 
ZamERiaVaniE na hViEZdy
3. ďaLEkohľadoVý PERSPEktíV, LiBELu a 
nóniuS

astronomické pozorovania mikovíni 
vykonával v Bratislave, v Banskej Bystrici, 
v nagy károly, jaszberényi, kecskeméte, 
Segedíne, Budapešti, Szent miklosi, Banskej 
Štiavnici a Vojniciach.

Geometrické výpočty slúžili Mikovínimu na to, 
aby dostal všetky prvky pre chystanú triangulačnú 
sieť. Jeho postup bol však o to zaujímavejší, že 
vždy premietal na počiatočný meridián každú 
vzdialenosť, ktorú si trianguláciou určil. To isté  
urobil aj pre zemepisnú rovnobežku a z 
redukovaných dĺžok vypočítal zemepisné 
súradnice hľadaného bodu. Pri určovaní 
triangulačných prvkov volil vždy také stanovište, 
z ktorého bol výhľad, napr. vežu kostola, hradu, 
vrchol jednotlivých kopcov a pod.

Pri MaGnETických zákLadoch MErania 
Mikovíni PoužívaL buzoLu, dLhú až 1 sToPu 
(31,6 cM). PoMocou buzoLového MErania 
vyPočíTaL PoLohu JEdnoTLivých bodov.

Pri hydrografických základoch pre meranie 
používal tiež buzolu, lenže puzdro s buzolou nechal 
upevniť na bok lode. Počas plavby pozoroval uhol, 
ktorý bok lode vytváral so severom meridiánu. Tok 
rieky sa dal pozorovať dobre najmä vtedy, ak išla 
loďka približne po prúdnici. dĺžku rieky vyrátal zo 
strednej hodnoty rýchlosti plavidla a z plavebnej 
doby. Tieto hydrografické pozorovania sa dali 
robiť na splavných riekach a tokoch. 

Mikovíniho genialita sa prejavila v tom, že 
získané vedomosti vedel preniesť do mapy takým 
spôsobom, akým to pred ním v uhorsku nikto 
neurobil. dielo Mikovíniho sa stalo výrazným 
medzníkom v dejinách rakúskej monarchie. 
Mikovíni prekvapil tak estetikou práce, ako aj 
osvietenskou erudíciou. Takto sa mu podarilo v 
uhorsku vytvoriť mapy, ktoré úplne kontrastovali 
s mapami predchádzajúceho obdobia. Presvedčil 
sa, že kopčeková metóda je nevyhovujúca, lebo 
nezobrazuje terén podľa objektívneho podkladu. 
Túto metódu Mikovíni zavrhol.

Buzolový 
polárny koordinátograf
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VtEdajŠiu kaRtoGRafickÚ PRodukciu 
RoZdELiL do ŠtyRoch SkuPín:

- atlasy,
- mapy presnejšie,
- mapy s geometrickým podkladom,
- geografické mapy.

Geodézia a kartoGrafia  
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VLaStná kaRtoGRafická tVoRBa 
SamuELa mikoVíniho SPočíVa na týchto ZákLadoch:

kRESBa ZEmEPiSnEj SituáciE
Sem spadá tvorba polohopisu, ktorú mikovíni robil podľa skutočnej zemepisnej polohy jednotlivých 
javov. Základným poludníkom bol Bratislavský poludník. medzi rámom na okraji sú vyznačené 
jednotlivé vzdialenosti od Bratislavského poludníka v stupňoch a minútach. Podobne je to aj pri 
rovnobežkách.

umELEcké oZdoBy.
mikovíni začal presadzovať zásadu, že umelecké ozdoby nepatria do terénu, ale na okrajové a 
titulačné priestory. mikovíni zostal verný ozdobnej grafike podobne ako Lipský, lenže mikovíni 
úspešne vedel umiestniť aj plány miest.

VERtikáLna Situácia
mikovíni začal dôsledne zakresľovať zistené povrchové formy, na čo začal používať šrafy. jeho šrafy 
ešte nemajú Lehmannovu koncepciu, no jednako ukázal, že šrafy sú pomôckou na zvýraznenie 
rozdielu medzi údolím a horskou stráňou. Povrchovú plastičnosť zvyšujú potoky a bystriny, tečúce 
na dne zobrazených údolí.

hoRiZontáLna Situácia
Výškopisné formy ustupujú na mikovíniho mapách pred bohatosťou horizontálnej situácie. Za 
mikovíniho čias sa už ukazovalo, že bude treba výraznejšie zakresľovať jednotlivé kultúry, ba aj 
vodstvo, sídla a cesty. ich zákres mikovíni obohatil viacerými novotami. Lesy na hrebeňoch 
zachytával značkami stromov a drobnými krúžkami. na svahových úbočiach a na rovine vyznačil 
komplexy jednotlivých kultúr blokmi štvorcov, ktoré kládol nad seba alebo vedľa seba, rozlíšiac 
ich čiarkovaním. trávnaté plochy vyznačil radom čiarok a bodiek, močariny pevnejším obrysom 
na okraji a skupinami čiarových zákresov vo vnútri. tečúce vodstvo vyznačil jednoduchou alebo 
dvojitou súvislou čiarou, podľa dôležitosti vodného toku.

na novú základňu je postavená aj kresba sídiel. tu sa dbá na to, aby pôdorys sídla dostal názornú 
sugestívnosť. objavuje sa systém blokov. menšie sídla si ponechávajú prirodzený tvar a dá sa 
predpokladať, že aj skutočný počet domov.

Zákres ciest nie je vyčerpávajúci. Pre zemepis dopravy nie sú mikovíniho mapy dobrým podkladom. 
Vyznačené sú iba najdôležitejšie cesty, a to buď jednoduchou alebo dvojitou trhanou čiarou.

Geodézia 
a kartoGrafia významný slovenský inovátor

SAMUEL
MIKOVÍNI
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na tom, že sa Samuel mikovíni 
stal priekopníkom v zememe-
račsko-kartografickej a vod-
no-staviteľskej činnosti, mala 
nemalý podiel jeho matema-
tická vzdelanosť. matematiku 
vo všeobecnosti považoval za 
základ a východisko všetkých 
inžinierskych aktivít. 

Vo svojom diele sa neobmedzil 
len na aplikovanie matematic-
kých poznatkov a na matema-
tickú výučbu, ale príležitostne 
sa dokázal dotknúť aj problé-
mov tzv. „čistej matematiky“.

o stredoškolských štúdiách mi-
kovíniho nie sú presné údaje a 
názory jednotlivých autorov sa 
rozchádzajú. o tom, že mal blíz-
ky vzťah k matematike svedčí 
fakt, že univerzitné štúdium 
orientoval na „božské vedy ma-
tematické“, ktoré absolvoval na 
nemeckých univerzitách.

MateMatika a astronóMia 

matematika 
a aStronómia významný slovenský inovátor

SAMUEL
MIKOVÍNI
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Z hľadiska odbornej profilácie mikovíniho je zaujímavý časový úsek 
od ukončenia štúdií v jene, až do nástupu do zamestnania. Viaceré 
skutočnosti nasvedčujú tomu, že istý čas strávil vo Viedni, kde nad-
viazal kontakty s dvorným matematikom johannom jacobom mari-
nonim. ten svoju odbornú činnosť začínal ako inžinier – zememerač, 
podobne ako mikovíni. okrem tejto činnosti sa venoval aj astronó-
mii, čím značne ovplyvnil aj budúcnosť mikovíniho.  

PRi kaRtoGRafickEj tVoRBE SPRacoVaniE aStRonomických 
mERaní a tRianGuLačné mEtódy VyžadoVaLi Po StRánkE 
matEmatickEj PREdoVŠEtkým oVLádaniE tRiGonomEtRiE, 
V niEktoRých PRíPadoch aj SféRickEj, ďaLEj RiEŠEniE 
GoniomEtRických a aLGEBRaických RoVníc. VZhľadom na 
VEľký PočEt ÚdajoV nEŠLo LEn o ZRučnoSť V PoužíVaní 
týchto mEtód, aLE aj o numERickÚ náRočnoSť a  
ZdĺhaVoSť VýPočtoV.

Ako je známe, v roku 1735 bola založená banícka škola v 
Banskej Štiavnici a Samuel Mikovíni sa stal prvým riadi-
teľom a profesorom. Prednášal okrem iného aj matema-
tiku. Výučba na tejto škole sa riadila podľa inštrukcie, 
ktorú môžeme považovať za prvý organizačný poria-
dok. matematická výučba na štiavnickej škole okrem 
samotnej matematiky zahrňovala aj pomerne široký 
výber fyzikálnych a technických poznatkov. najviac o 
konkrétnom obsahu matematickej výučby prezradí tá 
časť inštrukcie, ktorá bola venovaná banskému merač-
stvu. taxatívne tu bolo vymenovaných 19 základných 
meracích a konštrukčných úloh, ktoré mali expektanti 
(absolventi) zvládnuť.

Zárukou relatívne vysokej úrovne výučby, nielen ma-
tematiky, bola osobnosť prvého profesora mikovíniho. 
môžeme dokonca predpokladať, že vďaka jeho pôso-
beniu v Banskej Štiavnici bola úroveň matematickej vý-
učby už počas jeho éry porovnateľná s úrovňou v 60. a 
70. rokoch 18. storočia.

Okrem pedagogickej činnosti sa Mikovíni venoval aj 
teoretickej časti matematiky. Bola to hlavne problematika 
kvadratúry kruhu, resp. jej príbuzné problémy. Hlavná 
Mikovíniho práca o problematike kvadratúry kruhu má 
názov Epistola ad... (Epištola ... pánovi J. J. Marinonimu 
v súvislosti so skúmaním kvadratúry kruhu). Ide vlastne 
o obranný spis, v ktorom obhajuje svojho učiteľa 
Marinoniho. V práci prezentoval dobrý prehľad a je vidieť, 
ako exaktne pristupoval k riešeniu danej problematiky. 
Ide o vyzreté matematické dielo svedčiace o dobrej 
pripravenosti autora.
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Samuel mikovíni, po poverení vypracovať mapy do Belových notícií, podrobil dovtedy spracované 
mapy uhorska z pohľadu presnosti a kartografického vyjadrenia. Pri analýze presnosti máp dospel k 
názoru, že na určenie polohy významných miest a iných sídiel je potrebná vzťažná sústava. Vzťažná 
sústava je sieť zemepisných rovnobežiek a poludníkov, vytvorených z astronomicky meraných šírok a 
dĺžok určitých bodov zobrazovaného územia.

Zvlášť na určenie sietí zemepisných poludníkov mal základný význam východiskový poludník. je po-
trebné zdôrazniť, že určenie astronomických zemepisných dĺžok patrilo v danej dobe k najnáročnej-
ším technickým úlohám. najjednoduchšie bolo zvoliť takýto poludník idúci cez mapované územie. 
Z dovtedy používaných nultých poludníkov (parížskeho, norimberského, bolonského, berlínskeho, 
petrohradského a viedenského) sa mikovínimu ani jeden nezdal dosť svetovým, preto sa rozhodol 
vytvoriť vlastný, základný  (nultý) poludník.

Samuel mikovíni zvolil nultý poludník vo vtedajšom Prešporku, ktorý slúžil pre tvorbu stoličných máp 
predovšetkým horného uhorska, teda pre územie dnešného Slovenska. Poludník prechádzal severo-
východnou vežou Bratislavského hradu.

matematické výpočty robil mikovíni na základe Ludovicianskych tabuliek Philipa de la hireho a 
Wurtzelbauerových slnečných tabuliek. Výsledky svojich pozorovaní uverejnil. takto uverejnil výsled-
ky pozorovaní v Bratislave, v horách pri Banskej Bystrici, v carei (dnešné Rumunsko), v jaszberényi, v 
kečkeméte, v Segedíne, v Budapešti, v Rácz-Szent-miklósi, v Banskej Štiavnici a vo Vojniciach. Svoje 
výsledky si overoval geometrickými meraniami, ktoré porovnával s astronomickými pozorovaniami 
už spomínaného viedenského dvorného matematika a hvezdára johanna jacoba marinoniho.
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činnoSť SamuELa 
mikoVíniho V oBLaSti 
Vodného hoSPodáRStVa 
možno RoZdELiť do dVoch 
SamoStatných činnoStí:

- protipovodňové opatrenia,
- výstavba umelých jazier, 
vodných nádrží, zberných 
a vodovodných jarkov v 
okolí Banskej Štiavnice, ktoré 
zabezpečovali vodnú energiu  
pre baníctvo.

mapy, ktoré mikovíni vyhotovil, ok-
rem iného pomohli aj pri rozhodo-
vaní, že „čo by sa dalo v budúcnos-
ti vykonať v prospech verejnosti a 
osôb a urobiť to lepším, ako je roz-
šírenie rozlohy ornej pôdy a jej re-
kultivácia, odvodňovanie územia, 
zavlažovanie v suchých oblastiach 
a zamedzenie povodiam“. už od 
začiatku 18. storočia sa v karpat-
skej kotline práce na regulácii to-
kov stali pravidelnosťou.

mikovíni, ako inžinier – merač 
Bratislavskej stolice, sa zaoberal 
predovšetkým protipovodňovými 
opatreniami na žitnom ostrove a 
pozdĺž rieky Váh. Skontroloval ich 
násypy, vyhotovil plány rekon-
štrukcie starých a výstavbu no-
vých násypov a navrhol priekopy 
na meandroch riek.

V roku 1742 vyhotovil mapu du-
naja v jeho bratislavskom úseku, 
nakoľko v dôsledku zvýšenia ná-

sypu novozámockej vetvy dunaja 
v uvedenom úseku hrozilo, že du-
naj zmení svoje koryto a následne 
ohrozí jeho splavovanie. mikovíni 
uistil magistrát, že zmena toku ne-
ohrozí jeho splavnosť.

V súvislosti s modernizáciou pan-
stva v komárne vyvstala myšlienka 
odvodnenia močarísk v okolí mes-
ta tata, čím sa mali získať pasienky 
a orná pôda a tiež rekonštrukcia 
kúpeľov v almási. Plán odvodne-
nia močarísk vyhotovil v septem-
bri 1746 a okrem území uhorskej 
komory sa priamo dotýkal aj ma-
jetkov grófa jozefa Eszterházyho, 
grófa mikuláša a františka. keď-
že touto úpravou boli ohrozené 
existujúce mlyny, ktoré ležali na 
močariskách, mikovíni navrhol 
niektoré zlikvidovať, ale súčasne 
navrhol výstavbu nových, nakoľko 
mlyny tvorili významný zisk. ok-
rem samotných úprav vodných 
tokov vypracoval niekoľko odbor-
ných posudkov na protipovodňo-
vé opatrenia.

V roku 1735, ako už bolo spome-
nuté, bol mikovíni menovaný pa-
novníkom za inžiniera dvorskej 
komory pre územie dolnouhor-
ských banských miest. 

Najdôležitejší problém, ktorý musel 
Mikovíni riešiť, bolo zabezpečenie 
potrebnej energie pre prevádzku 
banských strojov. Keďže veľké 
množstvo vody v banských štôlach 

spôsobilo úpadok štiavnických 
baní, bolo potrebné vodou zato-
pené bane sprístupniť a zabezpečiť 
potrebnú energiu pre prevádzku 
vodostĺpových strojov a čerpadiel.

Pre zvýšenie produktivity banskej 
činnosti bolo potrebné zabezpe-
čenie energie. jedným zo zdrojov 
tejto energie sa javila voda. 

zabezpečenie vodnej energie v 
banskej štiavnici sa dalo dosia-
hnuť len vybudovaním umelé-
ho vodovodného systému. na 
zachytenie zrážkových vôd bolo 
potrebné vybudovať umelé ja-
zerá, ktorých hrádze vytvárali 
doliny, ako aj vybudovať zberné 
a vodovodné jarky. do budova-
nia vodných nádrží sa zapojil aj 
mikovíni. 

k jeho menu sa viaže projekt 
a usmerňovanie prác na 
rychnavských jazerách, 
hodrušskom hornom jazere a 
jazere rozgrund. vodná energia 
pre pohon strojov, získaná z 
jazier, sa menila na požadovanú 
mechanickú prostredníctvom 
vodného kolesa. celý systém 
vodných nádrží pozostával zo 
16 umelých vodných nádrží s 
celkovým objemom 7 miliónov 
m3 vody, ktoré boli pospájané 
zbernými, náhonovými a 
spojovacími jarkami a zahŕňal 
60 km hrádzí.

vodné 
hoSPodárStvo významný slovenský inovátor

SAMUEL
MIKOVÍNI
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hodruša (Foto©Lužina) 
hodrušský dolný

hodrušský horný

richnava

hodruša (Foto©Lužina) 
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k SLužoBným PoVinnoStiam komitátnEho inžiniERa, ktoRým 
BoL SamuEL mikoVíni, PatRiLa aj StaVBa ciESt a moStoV. o 
mikoVínim jE ZnámE, žE PodaL ViacERo náVRhoV na oPRaVu 
ciESt. jEdným Z nich jE aj náVRh na StaVBu a oPRaVu cESty 
tRakoVicE – LEoPoLdoV.

Stavba cesty trakovice – Leopoldov patrila k prvoradým spojom medzi 
nitrianskou a Bratislavskou stolicou. Veľkou prekážkou boli najmä 
močariská dudváhu pri trakoviciach, ktoré bolo treba odvodniť. mikovíni 
podrobne preskúmal celé povodie dudváhu, ktoré ovplyvňovalo 
stavbu danej cesty a na základe analýzy predložil požiadavky na zemné 
práce, reguláciu dudváhu a stavbu dvoch mostov. okrem technických 
požiadaviek na stavbu spracoval aj finančné náklady.

inžinieri 18. storočia sa zúčastňovali na plánovaní a usmerňovaní 
najrôznejších technických prác, čo sa dá vysvetliť aj tým, že bol nízky počet 
technicky vzdelaných ľudí. tak sa stalo, že mikovíni bol poverovaný aj inými 
úlohami, ktoré bezprostredne nepatrili do jeho prvotných povinností. Z 
toho dôvodu sa stalo, že bol poverený vypracovaním plánu jazdeckých 
kasární v Bratislave. tieto kasárne navrhoval postaviť pred mestskými 
hradbami, ktorých plán sa nachádza vo viedenskom Vojenskom archíve. 
Plán sa síce v navrhovanej podobe nerealizoval, no zaiste bol dobre známy 
projektantom a staviteľom tzv. vodných kasární v Bratislave.

PočaS PôSoBEnia V BanSkEj ŠtiaVnici mikoVíni VykonaL 
PLány na REkonŠtRukciu  aLEBo StaVBu mnohých 
VýZnamných BudoV. VyhotoViL PLány PREStaVBy koLESoVnE 
tZV. SchikmayERoVho tyčoVého čERPadLa PRi žiLE ŠPitaLER 
na VindŠachtE. ďaLŠím StaVEBným PLánom BoLa VýStaVBa 
SkLadu StRELného PRachu. naVRhoL, aBy noVá BudoVa BoLa 
VZdiaLEná od oBytných BudoV a BoLa VymuRoVaná Zo 
Suchého kamEňa a tEháL, BEZ Použitia dREVa.

mikovíni bol zasvätený aj do stavby banskoštiavnickej kalvárie, ktorej 
myšlienka vznikla od jezuitov. najvhodnejším územím sa javil kopec 
Scharffenberg, ktorý sa rozprestieral východne od mesta. mikovíniho plán 
bol predstavený mestskej rade, jeho predstavy sa nakoniec nerealizovali. 
kalvária napriek tomu bola postavená a jej stavba bola ukončená v roku 
1751.

od roku 1748 sa mikovíni z poverenia márie terézie venoval príprave 
projektov pre výstavbu kráľovského paláca v Budíne. Zohral významnú 
úlohu pri prípravných prácach výstavby paláca, okrem iného aj vodného 
diela.

staviteľstvo a architektúra 
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uhorsko
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Samuel mikovíni po vymenovaní za profesora na baníckej škole v Banskej Štiavnici vyučoval 
aplikovanú matematiku a geometriu, planimetriu, z fyziky mechaniku, špeciálnu hydromechaniku, 
hydrológiu a hydrauliku, ale aj banské meračstvo. Práve poslednej disciplíne venoval mimoriadnu 
pozornosť a v súvislosti s tým aj tvorbe banských máp.

tVoRBu BanSkých máP VýRaZnou miERou oVPLyVniL PRáVE mikoVíni, ktoRý PoStuPnE 
ZaVádZaL mEtódy mERania a maPoVania, ktoRé Sa PoužíVaLi PRi tVoRBE máP na 
ZEmSkom PoVRchu. ZužitkoVaním SVojich GEodEtických a kaRtoGRafických 
VEdomoStí oBohatiL PREdoVŠEtkým oBSah máP a tým ZVýŠiL ÚRoVEň BanSkých máP, 
o čom SVEdčí aj maPa BanSkEj ŠtiaVnicE a okoLia Z tohto oBdoBia.

Špecifickým javom banských máp, ktoré tvoril Mikovíni, bolo to, že do polohopisnej mapy (povrchovej 
situácie) vynášal banské diela a štôlne, ktoré farebne odlišoval. označenie banských diel a objektov 
umiestňoval v mape priamo pri samotných objektoch. niektoré šachty vyznačil značkami, 
iné znázornil vežami a objektmi pri ťažných vežiach. Grafickú mierku vyjadril v štiavnickej aj vo 
viedenskej siahe.

mikovíni sa v rámci svojej činnosti v Banskej Štiavnici nevenoval len tvorbe banských máp. 
Zaujímal sa tiež o to, ako efektívne využiť vodnú energiu pri ťažbe striebra a iných vzácnych kovov 
v banskoštiavnických baniach. Vďaka spolupráci s m. R. hellom a j. k. hellom vznikli v Banskej 
Štiavnici v tom čase najefektívnejšie banské vodočerpacie mechanizmy na svete, ktoré pracovali 
na princípe využitia vody ako energetického zdroja. tak vznikol aj vodostĺpcový čerpací stroj, ktorý 
sa postupne šíril aj do ostatných banských miest v Európe. technika ťažby rúd, vodočerpacia, 
úpravnícka a hutnícka technika v 18. storočí a v prvej polovici 19. storočia v mnohých prípadoch 
bola najvyspelejšia v Európe.

banSké 
meračStvo významný slovenský inovátor
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Pôdorisné zobrazenie dedičnej štôlne Glanzenberg 
v banskej Štiavnici  a povrchu nad ňou 
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Polohopisna mapa časti 
povodia rieky Dudváh
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nedokončená mapa časti dnešnej Budapešti. (Pest-ofen/Budín), 
(Samuel mikovíni, 1. pol. 18. stor.)
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Samuel mikovíni sa už okrem spomenutých oblastí svojej činnosti zaslúžil o ďalšie napredovanie  
v oblastiach: geodézie, kartografie, matematiky, astronómie, vodného hospodárstva a baníctva.
jeho rozdelenie súdobej mapovej tvorby na štyri skupiny vytvára prvý ucelený pohľad na ňu až 
do začiatku 18. storočia. aj keď dosť ostrým jazykom častuje ich tvorcov, vo štvrtej skupine vzdáva 
hold geografickým a astronomicko-geometrickým mapám, čím naznačuje ďalšiu cestu, ktorou sa 
rozhodol nastúpiť. Najvýraznejší zásah urobil do kartografického spracovania máp. 

VyZnačujE ZEmEPiSné SÚRadnicE na RámE maPy a VyLučujE umELEcké oZdoBy  
Z oBRaZu maPy a umiEStňujE ich mimo oBRaZ

je potrebné spomenúť, že jeho estetickú a kresliarsku zručnosť dlho nikto neprekonal. Vertikál-
nu situáciu zakresľuje šrafovaním. nejde síce ešte o matematické vyjadrenie šrafy, ale „húsenicové 
šrafy“ úspešne nahradili kopčekové vyjadrenie. Prínosom je nová metóda zakresľovania sídiel. ob-
javuje sa systém blokovania u väčších sídiel, menšie zachovávajú svoj prirodzený tvar a možno aj 
počet domov. kaštiele a hrady majú svoju správnu dokumentáciu. kostoly dostávajú perspektívny 
zákres.
ďalšia oblasť, v ktorej sa Samuel mikovíni prejavil ako organizátor a stratég, bola obrana hraníc.  
V roku 1744 realizuje svoj plán obrany hraníc. Buduje zátarasy na jednotlivých priechodoch, pripravu-
je záseky, z miestneho obyvateľstva vytvára miličné stráže. Je treba konštatovať, že nástup Mikovíniho  
k vojsku v postavení  „inžinier“ predznamenáva vznik nového druhu vojska v štruktúre armády monar-
chie, a to „inžinierskych zborov“, ktoré boli základom viacerých nových druhov špeciálnych vojsk, napr. 
ženijné vojsko, sapéri, topografi, míneri.

Geniálne myslenie a predvídavosť mikovíniho sa prejavili aj počas vojny v Sliezsku. V tejto etape 
svojej vojenskej kariéry vykonáva mapovanie, prieskum terénu, zhotovuje strategické plány a spo-
lupracuje s výzvednou službou. aj tu sa znova prejavuje jeho zmysel pre geometrickú presnosť 
a technické schopnosti. už spomínané fortifikačné práce prebiehajú podľa ním presne spraco-
vaného  plánu. Plán obsahuje starý stav, nový (plánovaný) stav, profily riek a jej brehov, ako aj 
panoramatický pohľad na siluetu pevnosti. mikovíni neslúžil v armáde dlho, ale aj za takú krátku 
dobu dokázal v značnej miere ovplyvniť jej činnosť a hlavne vniesť do jej činnosti niektoré nové 
technické prvky.
doba, v ktorej žil Samuel mikovíni, nedozrela k tomu, aby bolo vykonané vojenské mapovanie 
celého územia monarchie, ale vytvorila podmienky k tomu, aby dala mária terézia pokyn k 1. vo-
jenskému mapovaniu, ktoré bolo vykonané v r. 1763 – 1787.

Prínos Samuela mikovíniho pre tvorbu topografických máp spočíva v nasledovnom:
- anaLýZa SÚdoBEj maPoVEj tVoRBy do 18. StoRočia
- StanoVEniE ŠtyRoch ZákLadoV noVého PRíStuPu 
   k maPoVaniu
- noVá mEtodika mERania a ZoBRaZoVania
- PoLožEniE ZákLadoV inžiniERSkEj SLužBy V aRmádE
- VyužitiE kaRtoGRafických diEL PRi foRtifikačných 
   PRácach
- tVoRBa PRVých PanoRamatických PohľadoV tERénu 
   S VyZnačEním PodZEmných PRiEStoRoV
- noVý PRíStuP k tVoRBE StRatEGických, aLE aj 
   taktických PLánoV, S dôRaZom na VyužitiE tERénu
- noVodoBé SPRacoVaniE PLánoV miESt 
a ZVýRaZnEniE ich PREjaZdnoSti

kahančeky pre 
osvetľovanie 
meračských lát

Zámerný lineár kraft
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PLán 
na PoStaVEniE
LÚčoBnE 
V kREmnici
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mapa  zvolenskej stolicevyhotovená za pomociastronomicko-geometrickejmetódy.

mapa tzv. 
horného 
uhorska. 
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PETER©DLHÝdesing by

Pamiatka SamuELa mikoVíniho

 Pomník na dunajSkom náBREží od akadEmického SocháRa f. GiBaLu
 PomEnoVaná uLica V iii. oBVodE BRatiSLaVy
 BRatiSLaVSký PoLudník na dunajSkom náBREží
 Pamätná minca V hodnotE 500,- Sk VytVoREná PRi PRíLEžitoSti 250. VýRočia ÚmRtia SamuELa mikoVíniho
 VEdEcká konfEREncia „hiStoRické maPy“ V R. 1997, 2001, 2005
 VEdEcká konfEREncia „240 RokoV VySokého tEchnického ŠkoLStVa na SLoVEnSku“ 2002
 mEdZináRodné SymPóZium „SamuEL mikoVíni a jEho odkaZ PRE dnEŠok“ 2005
 20. SLoVEnSké GEodEtické dni 2012
 cEna SamuELa mikoVíniho – ocEnEniE SLoVEnSkEj tEchnickEj uniVERZity V BRatiSLaVE
 Pamätná doSka na mikoVíniho domE V BanSkEj ŠtiaVnici

Národná infraštruktúra  
pre podporu transferu technológií 

na Slovensku

Podujatie sa koná v rámci implementácie národného projektu národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na 
slovensku - niTT sk. Podporujeme výskumné aktivity na slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Eú
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disponuje technológiu SurePoint® 
pre automatickú opravu osových 
chýb v reálnom čase.

Statív

trimble S6
unikátna robotizovaná univerzálna 
meracia stanica na meranie uhlov, 
dĺžok, prevýšení a sklonov.

technológia multitrack® 
pre sledovanie aktívnych a 
pasívnych cieľov. 

Prístroj je založený na 
magnetickom pohone 
magdrive®.

trimble S8 
univerzálna meracia stanica pre 
najpresnejšie práce v inžinierskej 

geodézii a monitoring

trimble R10
revolučný globálny 

navigačný satelitný systém

trimble m3 
univerzálna meracia 

stanica pre práce v katastri a 
vytyčovanie

trimble GeoxR 
prvý ručný  geodetický 

GnSS rover

SúčaSné
PríStroje významný slovenský inovátor
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Výrobca: Sokkia
model: SdL1x

digitálny nivelačný prístroj 
pre VPn meranie. je schopný 
čítať digitálny čiarový kód z 

nivelačnej laty.

Výrobca: toPcon
model: hiper SR

najnovší GPS/GLonaSS/
GaLiLEo/comPaS  Rtk 

prijímač.

Výrobca: toPcon
model: PS-100

najnovšia servo - 
bezhranolová totálna 
stanica s operačným 
systémom Windows.

Výrobca: toPcon
model: hiper V

najnovší GPS/GLonaSS/
GaLiLEo/comPaS  Rtk 

prijímač so zabudovaným 
rádiovým modemom.

Servo bezhranolová 
totálna stanica. 

S operačným 
systémom 
Windows. 

S možnosťou 
automatického 

sledovania hranola.

topcon GPt-9000
Výrobca: toPcon
model: GPt-9000
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NáRoDNá iNfRašTRukTúRa PRE 
PoDPoRu TRaNSfERu TEcHNoLógií 
na SlovenSku ─ nITT Sk
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národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku (nitt Sk) je národným 
projektom centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave. hlavným zámerom projektu je 
vytvorenie a implementácia národného systému podpory transferu technológií (nSPtt), ako aj 
implementácia poznatkov nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a 
spoločenskej praxe s cieľom podporiť rozvoj poznatkovo orientovanej spoločnosti. V rámci nSPtt 
sa rozumie najmä vybudovanie a realizácia expertných podporných služieb.

národný systém podpory transferu technológií má za cieľ podporovať realizáciu výskumno-
vývojových aktivít, vychádzajúcich z konkrétnych potrieb podnikateľskej sféry, čo má za následok 
zvýšenie miery aplikácie poznatkov a technológií nadobudnutých vedeckovýskumnou činnosťou 
do priemyselnej praxe. nSPtt významnou mierou prispeje aj k vytváraniu a rozvoju dlhodobých 
výskumno-vývojových kooperácií akademickej obce s priemyslom. organizácie výskumu a 
vývoja budú taktiež podporované v procese zabezpečenia ochrany práv duševného vlastníctva a 
následného komerčného zhodnotenia poznatkov. Zabezpečí sa tým rozvoj kooperácie vedeckej 
komunity s priemyslom, čo má pozitívny vplyv na rozvoj organizácií výskumu a vývoja a na 
zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja celej spoločnosti.

ŠPEcifické ciELE PRojEktu: 
1. Vybudovanie centra transferu technológií pri cVti SR s cieľom zabezpečiť systémovú podporu 
transferu technológií na národnej úrovni.
2. Podpora vedeckej komunity v procese transferu technológií prostredníctvom využívania 
existujúcich kapacít a zdrojov ikt infraštruktúry pre výskum a vývoj.
3. Zefektívnenie transferu technológií a vedeckých poznatkov  do  hospodárskej a spoločenskej 
praxe prostredníctvom propagácie vedy.

Výstava Samuel mikovíni – významný slovenský inovátor  
je aktivitou tretieho špecifického cieľa  projektu nitt Sk.

Viac informácií o výstave, ako aj o expertných podporných službách nájdete na portáli 

www.nptt.sk.

Národná infraštruktúra  
pre podporu transferu technológií 

na Slovensku
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RytEc
GEodEt a kaRtoGRaf

aStRonóm a matEmatik
VodohoSPodáR

StaVitEľ a aRchitEkt
PEdaGóG

Vojak

iSBn: 978-80-89354-10-8
Ean: 9788089354108


