Prof. Andrej Reiprich – osobnosť školstva a vedy
Streda, 03 Október 2012 11:39

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pozýva všetkých svojich priaznivcov, milovníkov prírody na
výstavu venovanú 100. výročiu narodenia prof. Andreja Reipricha, významného entomológa.
Slávnostne otvorenie výstavy 11. 10. 2012 o 15,30 hod. v expozičných priestoroch Múzea Spiša
v Spišskej Novej Vsi.

K rozkvetu a poznaniu regiónu Spiš prispeli významné osobnosti, ktoré pôsobili na poli
spoločenského, kultúrneho a hospodárskeho diania. V roku 2012 si pripomíname niektoré z
nich. Uplynulo už 100 rokov od narodenia a 10 rokov od smrti Andreja Reipricha, ktorý sa
narodil 31. júla 1912 v Dobšinej. Po ukončení Gymnázia v Rožňave a vysokoškolských štúdií na
Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne krátko pôsobil v Prešove a od roku 1939
až do svojej smrti v roku 2002 trvalo žil v Spišskej Novej Vsi. Širokej „ spišskej“ verejnosti bol
známy predovšetkým ako stredoškolský profesor, ktorý počas 38 ročnej praxe od roku 1939 v
Učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi a od roku 1951 v Gymnáziu v Spišskej Novej Vsi prispel
k vzdelávaniu a formovaniu mnohých mladých ľudí.
Na strane druhej sa svojou celoživotnou prácou významne zaslúžil o rozvoj vedy na Slovensku
v oblasti entomológie. Takmer 60 rokov trvajúci systematický entomologický výskum, ktorý prof.
A. Reiprich uskutočňoval v Slovenskom raji, zaradil toto územie so svojimi 2 177 zistenými
druhmi motýľov medzi najdôkladnejšie preskúmané územia na Slovensku.
Výsledkami výskumu sa Andrej Reiprich zaradil medzi medzinárodne uznávaných a
vyhľadávaných determinátorov tzv. drobných motýľov (microlepidopter). Popri mnohých
pozoruhodných výsledkoch pre Andreja Reipricha majú najväčší význam nálezy dvoch nových
taxónov pre vedu, psoty Reiprichovej (Scrobipalpa reiprichi) a obaľovača spišského (Ancylis
sepusiensis).

Andrej Reiprich je nositeľom viacerých ocenení:
Cena mesta Spišská Nová Ves za roky 1990, 1992, Posol Slovenska za rok 1997
Bol členom Slovenskej entomologickej spoločnosti od jej založenia, od r. 1976 jej Čestným
členom a členom Európskej entomologickej spoločnosti.
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Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, výstavné priestory Letná 50
Trvanie výstavy: 11. 10. – 31. 12. 2012
Kontakt: RNDr. Pavol Chromý, Ing. Zuzana Krempaská
muzeum.spisa@gmail.com , muzspisa@sisoft.sk , 053/4423757
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