
Životopis 

     Prof. RNDr. Libor Ebringer sa narodil 3. februára 1931 v Bratislave. Po ukončení 

bratislavského gymnázia absolvoval vysokoškolské vzdelanie, odbor biológia (mikrobiológia) 

na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Od skončenia vysokoškolských štúdií v r. 1956 

pracoval na tejto fakulte ako učiteľ rôznych kvalifikačných stupňov, od r. 2005 je emeritným 

profesorom UK. 

    Niektoré výsledky základného výskumu: Najcennejšie sú jeho originálne práce o nových  

účinkoch antibiotík. Prioritne dokázal existenciu fenoménu citlivosti semiautonomných 

bunkových organel (chloroplasty a mitochondrie) na antibiotiká a korelácie v mechanizmoch 

ich účinkov na baktérie a plastidy. Tento poznatok je považovaný za významný doklad 

o baktériovom pôvode chloroplastov a mitochondrií. Za objav tohto fenoménu stal sa  

nositeľom diplomu na československý objav. R. 1972 bol zvolený za člena redakčnej rady 

prestížneho interdisciplinárneho časopisu Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 

vydávanom vo Washingtone (ako prvý a doteraz jediný zástupca “Východnej Európy”). 

Absolvoval aj prednáškové turné v USA na základe pozvaní najmä farmaceutických firiem. Je 

dlhodobým členom redakčnej rady časopisu Folia Microbiologica.   

    Uplatňovanie poznatkov v praxi:  Na Slovensko r. 1974 introdukoval nový laboratórny 

testovací systém  na stanovovanie  mutagénov a potenciálnych karcinogénov (tzv. Amesov 

test), ktorý začal uplatňovať pri testovaní priemyslových chemických produktov 

a ekotoxických látok. Pomocou tejto a ďalších metód dokázal zdravotné riziko vyplývajúce 

z aplikácie 5-nitro-2-furylakrylovej kyseliny v potravinárstve. Uvedená geneticky aktívna 

a zdravotne riziková látka sa používala najmä na stabilizáciu vín od r. 1975 napriek tomu, že 

svetová veda už zaraďovala nitrofurány medzi potenciálne karcinogény. Vďaka výdatnej 

pomoci aj jeho študentov túto biohazardnú látku sa po dlhšom “zápolení” podarilo zakázať. 

Presviedčanie nadradených zložiek trvalo tak dlho najmä preto, že vedecká pravda bola 

zatieňovaná politickými motívmi (autorom patentu prisľúbili štátnu cenu Klementa 

Gottwalda, takže kompetentní pracovníci v atmosfére  normalizáčného obdobia sa obávali do 

tohto sporu zapojiť).                                                                                                    

     V r. 1990-1992  Ebringer introdukoval na Slovensko problematiku probiotík, z tejto oblasti 

je držiteľom dvoch patentov a autorom prvého slovenského probiotického preparátu 

Enterococcus forte + selén (vyrábal IVAX Pharmaceuticals). Prof. Ebringer zaviedol aj 

originálnu výrobu prvých  napolitánových  tyčiniek s aktívnymi probiotickými baktériami 

s obchodným názvom Dr. Ebi  (vyrábal IDC Holding - Pečivárne Sereď ). Od roku 2002 sa 



venuje najmä probiotickým vlastnostiam tradičnej bryndze, o ktorej dokázal, že sa vyznačuje 

vzácnymi zdravotne prospešnými vlastnosťami. Ebringer je považovaný za vášnivého  

propagátora pôvodnej, salašníckej bryndze a zdravotného významu mlieka a mliečnych 

produktov.  

      V r. 1963 – 1964 stážoval na Lekárskej fakulte v Sao Paulo, kde skúmal účinky nového 

antibiotika proti Trypanosoma cruzi, pôvodcovi ešte stále neliečiteľnej tzv. Chagasovej 

choroby. Z prvého študijného pobytu v zahraničí napísal populárne-vedecký cestopis 

„Brazília – zem neznáma ?“ (vyd. SAV, 1967). Na základe výzvy z Walter Reed Army 

Institute for Medical Research vo Washingtone napísal monografiu „The Effects of Drugs on 

Chloroplasts“ (vydal Springer-Verlag, 1978), 

    Okrem ďalšej monografie „Cell Origin and Evolution“ (vyd.SAV 1994 - spoluautorstvo s J. 

Krajčovičom) je spoluautorom niekoľkých menších monografií a nosných článkov 

s evolučnou problematikou vydaných v zahraničí.  Doteraz uverejnil vyše 200 článkov 

v odborných väčšinou karentovaných časopisoch, ktoré boli citované prevažne v zahraničí asi 

650 krát (vrátane asi 40 citácií v monografiách). 

     R. 1980 prof. Ebringer bol poverený zriadením „Ústavu molekulárnej a subcelulárnej 

biológie“ s celouniverzitným pôsobením. Okrem pracovníkov Prírodovedeckej fakulty do 

„Ústavu“ boli začlenení viacerí pracovníci najmä Lekárskej a Farmaceutickej fakulty. Napriek 

viditeľným úspechom takejto súčinnosti v krátkom čase rozvoj „Ústavu“ začali blokovať 

rôznymi politickými obštrukciami. Vraj nebola zabezpečená vedúca úloha strany, nedovolili 

prijať do zväzku „Ústavu“ a to ani na ašpirantúru alebo študijné pobyty nadaných 

absolventov, nepovolili habilitovať mimoriadne nadanému pracovníkovi  (V.F.) atď. 

Psychologická deštrukcia pokračovala najrôznejšími formami. Napr. prof. Ebringer s nevôlou 

musel absolvovať všetky možné i „nemožné“ stupne politického vzdelávania (od r. 1975 do 

apríla 1989 premrhal na politických školeniach vyše 500 pracovných dní: Večerná škola M-L 

5 rokov, Večerná univerzita M-L 3 roky, Teoretický seminár 3 roky atď.). Vďaka nepriazne 

nového vedenia UK „Ústav“ mal byť zrušený už v r. 1986, na krátku dobu ho zachránil iba 

„zázrak“.  

      Ebringer si získal rešpekt aj nekompromisným upozorňovaním na „politicko-

protekcionársky“ prístup pri udeľovaní vedeckých a pedagogických hodností . V r. 1987 na 

stránkach týždenníka Nové Slovo  článkom „Doktori vied a stratégia urýchlenia“  inicioval 

diskusiu o udeľovaní titulov profesor a DrSc. nie na základe odborných resp. pedagogických, 

ale “iných” výkonov. Na základe scientiometrických analýz dokázal, že „40 % slovenských 

doktorov vied patrí medzi informačné nuly“.    



      Vykonával aj rôzne akademické a iné funkcie. Bol členom vedeckých rád Univerzity 

Komenského, Prírodovedeckej a Lekárskej fakulty UK, členom  vedeckej rady Ostravskej 

Univerzity, v prvých demokratických voľbách bol zvolený za člena Predsedníctva SAV 

(1990-1992), dlhodobo vykonával funkciu podpredsedu (1983 – 1992) a predsedu (1992 – 

1998) Československej mikrobiologickej spoločnosti, bol zástupcom tejto spoločnosti vo 

Federácii Európskych Mikrobiologických Spoločností  (1992 – 1998) atď. Bol organizátorom 

a spoluorganizátorom viacerých vedeckých konferencií a Svetového mikrobiologického 

kongresu v Prahe r. 1994. Bol aj členom správnej rady prezidentskej nadácie Havel-Kováč, 

ktorej hlavnou náplňou bolo v období po rozdelení ČSFR umožniť štúdium slovenských 

študentov v ČR a vice versa.  

                                                      - - - - - - - - - - - - 

     Je nositeľom viacerých vyznamenaní vysokých škôl a SAV (Zlatá a strieborná medaila 

SAV za rozvoj biologických vied, Zlatá a strieborná medaila UK a viacerých fakúlt, 

Patočkova medaila a čestné členstvo udelené Československou mikrobiologickou 

spoločnosťou, čestné členstvo a Weberova medaila Slovenskej farmaceutickej spoločnosti).  

 

 

 

    

 

 

 


