
Správu o úmrti Štefana Beňačku som sa dozvedel len pár dní po tom ako sa rozšírilo že ako on tak aj jeho 

manželka Vlastička sú vážne chorí. Prvá reakcia bola: “Už tá zubatá aj v našom lese rúbe”. Druhá, že 

v tomto vírusovom období sa nestretneme na jeho pohrebe a nespomenieme si na zosnulého Štefana 

pripomenutím niekoľkých spoločných príhod a udalostí. Tak som uvítal aktivitu jeho najbližších kolegov 

takýmto “on-line” spôsobom si zaspomínať a uctiť pamiatku na Štefana. 

Štefan - odborne pedantný, rozhľadený a zdatný a súkromne veselý, žoviálny a kamarátsky. Strávil som 

s ním veľa času či už v priestoroch Ústavu, ale aj mimo pracoviska pri poháriku vína či športových 

aktivitách. Nezabudnuteľný pohľad na neho mám ako hral stolný tenis v suteréne ústavu s cigaretou 

v ústach (o jeho prerode z ťažkého fajčiara na zarytého nefajčiara spomína Peter Lobotka). Veľa 

spomienok súvisí so spoločnými ústavnými lyžovačkami. Najviac snáď táto: Jeden večer počas lyžiarského 

zájazdu na Kysuciach sa v hoteli kde sme nocovali konala svatba, vyhrávala hudba a Štefan s mojou 

manželkou (ktorá na rozdiel odo mňa je tanečný fanda) si dopriali niekoľkonásobný počet tancov 

s výsledkom na nasledujúce ráno, že nemôžu ísť s nami na svah lebo ich bolia lýtka. Mohol by som 

spomenúť ešte celý rad ďalších, no spomeniem jednu pracovnú. Počas môjho pobytu v Nemecku som sa 

venoval vlastnostiam tzv. MBE low-temperature GaAs a v tom čase bolo publikované že takýto GaAs je 

supravodivý. To bol okamžite pre mňa impulz poslať vzorky do Bratislavy s predstavou termatického 

spojenia dvoch hlavných záberov ústavu polovodičov a supravodičov. Štefan dostal vzorky, ale 

k výsledkom som sa nedostal. Po pár mesiacoch bola v APL publikovaná korekcia autorov prevratného 

objavu, že nemerali supravodivosť GaAs ale vrstvy india ktoré ostalo na vzorke z uchytenia v MBE 

aparatúre. 

O Štefanových vedeckých výsledkoch a oceneniach je uvedené v ústavnom nekrológu, preto ich 

nebudem opakovať. Spomeniem len jednu skutočnosť, že úspešne uviedol do vedeckého života ústavu 

významnú pracovnú tému slabú supravodivosť a výsledkami kolektívu pod jeho vedením sa zaradili medzi 

špičkové vo svete. 

Štefan, budeme na teba často spomínať. Odpočívaj v pokoji. 

Peter Kordoš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


