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Cena za vedu a techniku 
 

 

Kategória:       Popularizátor vedy           

 

 Laureát:  Doc. Ing. Štefan Šteller, CSc. 

 

Odborník v oblasti:  Materiálové inžinierstvo - drevo 

 

Pracovisko:   VÚPC, a. s., úsek Slovenský drevársky výskumný 

ústav 

Dúbravská cesta 14  

841 04 Bratislava 

     

 

Ocenenie sa udeľuje za:   
Dlhoročnú úspešnú redakčnú činnosť a vydávanie drevárskeho karentovaného vedeckého 

časopisu Wood Research s celosvetovou pôsobnosťou. 

 

LAUDATIO: 
  Doc. Ing, Štefan Šteller, CSc., sa počas celej svojej profesionálnej kariéry zameriava na 

problematiku drevárskeho výskumu. Svojím úsilím sa zaslúžil o zachovanie a rozvoj 

drevárskeho vedeckého časopisu Wood Research, ktorý je štvrtým najdlhšie vychádzajúcim 

periodikom v tomto odvetví na svete. Je dlhoročným redaktorom tohto časopisu, ktorého 

začiatky siahajú až do roku 1956, a ktorý dlhé roky vychádzal štvrťročne aj v anglickom jazyku. 

Ocenený patril medzi hlavných aktérov drevárskeho výskumu na Slovensku, spočiatku ako 

výskumný pracovník a zodpovedný riešiteľ  štátnych, rezortných  aj medzinárodných 

výskumných projektov,  a neskôr aj ako manažér a riaditeľ Slovenského drevárskeho 

výskumného ústavu. Svojou 56-ročnou prácou v danej oblasti sa doc. Ing, Štefan Šteller, CSc., 

zaslúžil o rozvoj drevárskeho výskumu na Slovensku. Pôsobil v rôznych odborných radách, bol 

členom odborných komisií a jeho činnosť bola úzko spätá s akademickou sférou, kde bol často 

prizývaný k oponentúre diplomových, doktorandských aj habilitačných prác v oblastiach 

zameraných na využívanie dreva v praxi. Pod jeho vedením vyrastala generácia drevárskych 

odborníkov, ktorí sú dnes už v produktívnom veku. Ako riaditeľ Štátneho drevárskeho 

výskumného ústavu sa výraznou mierou podieľal  aj na prepojení výskumu, akademickej sféry 

a praxe. Zažil rozmach drevárskeho priemyslu v časoch veľkých drevárskych priemyselných 

podnikov, aj časy ich transformácie do súkromného sektora a segregácie trhu. Pôsobil ako vedúci 

technickej sekcie Združenia drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu SR a predseda technickej 

normalizačnej komisie SUTN v oblasti výrobkov z dreva. Počas svojej aktívnej kariéry uverejnil 

vyše 110 vedeckých publikácií. 
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