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IN USPEŠNO SODELOVANJE PRI STROKOVNEM IN RAZISKOVALNEM DELU S 
SLOVENSKIMI STROKOVNJAKI 
 
Univerzitetni profesor dr. Miklós Nádasy se je rodil leta 1952 v 
bližini mesta Veszprem. Leta 1977 je diplomiral na Fakulteti za 
kmetijstvo v mestu Keszthely ob Blatnem jezeru. Kmalu po diplomi 
se je zaposlil na isti inštituciji, na kateri je doktoriral leta 1985, na 
njej pa je bil leta 1999 habilitiran v docenta. Na Inštitutu za varstvo 
rastlin Oddelka za aplikativno entomologijo je bil v obdobju 1998-
2005 predstojnik, v naslednji petletki oz. do njegove prerane smrti pa 
kot izredni profesor vodja skupine za entomologijo.  
 
Profesor Nádasy, ki je bil med do- in podiplomskimi študenti izjemno 
priljubljen, je bil nosilec predmetov Varstvo rastlin, Aplikativna 
entomologija in Biotično varstvo rastlin.  Za mentorja ga je izbralo 
kar 210 dodiplomskih študentov in četrtina le teh je bila za njihovo delo nagrajena. 
Nagrajenec je bil tudi mentor 12 podiplomskim študentom. Leta 2003 mu je bil podeljen 
naziv najboljšega učitelja magistrskega študija, prejel pa je še nekaj, v madžarskih 
univerzitetnih krogih, izjemno cenjenih nagrad, med drugim tudi „Széchenyi Professorial 
Grant”. 
 
Njegovo raziskovalno delo je bilo vezano na področja aplikativne in okoljske entomologije, 
biotičnega varstva rastlin (zlasti na področje entomopatogenih ogorčic), preizkušanja 
učinkovitosti sredstev za varstvo rastlin in okoljsko sprejemljivega odvračanja divjadi s 
kmetijskih in obdelovanih zemljišč. Bibliografija profesor Nádasyja obsega 259 enot, od tega 
je bilo 61 del objavljenih v znanstvenih revijah. Njegova dela so bila več desetkrat citirana.  
 
Profesor Nadasy je bil vsestransko aktiven in je bil član številnih društev ali združenj: 
Mednarodne organizacije za biotično in integrirano varstvo rastlin, Društva evropskih 
nematologov, Mednarodnega društva za hortikulturo in še nekaterih. Vseskozi se je zavedal 
pomena mednarodnega sodelovanja v pedagoškem in znanstvenem delu, zato je aktivno 
deloval kot koordinator izmenjave študentov v okviru programov TEMPUS in CEEPUS, 
intenzivno pa je sodeloval z mnogimi evropskimi in ameriškimi univerzami in inštituti.  
 
Kot predavatelj je sodeloval na številnih znanstvenih simpozijih širom sveta, v Slovenijo pa 
ga je pot zanesla v začetku devetdesetih let, ko se je začelo njegovo plodno sodelovanje s 
sodelavci tedanjega Inštituta za fitomedicino Biotehniške fakultete. Z nekdanjo predstojnico 
omenjenega inštituta in nekdanjo predsednico Društva za varstvo rastlin Slovenije, prof. dr. 
Leo Milevoj, sta leta 1995 z bilateralnim projektom na temo odvračanja divjadi od kmetijskih 
zemljišč postavila temelje izjemno uspešnega dolgoletnega sodelovanja med inštitucijama. 
Temu je namreč sledilo še 5 skupnih projektov, rezultate katerih je naš cenjeni madžarski 
kolega s sodelavci predstavljal na vseh slovenskih posvetovanjih o varstvu rastlin, od drugega 
leta 1995 do zadnjega leta 2009.   
 
Prerana smrt julija 2010 ni vzela samo odličnega pedagoga in raziskovalca, ampak tudi 
izjemnega človeka in našega prijatelja, ki ga močno pogrešamo. Za dolgoletno aktivno 
udeležbo na slovenskih posvetovanjih o varstvu rastlin in uspešno sodelovanje pri 
strokovnem in raziskovalnem delu s slovenskimi strokovnjaki Društvo za varstvo rastlin 
Slovenije prof. dr. Miklosu Nádasyju posthumno podeljuje srebrno značko Društva za 
varstvo rastlin Slovenije. 
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