Životopis Mgr. Jána Králika
Mgr. Ján Králik, sa narodil 27.augusta 1921 v Pukanci, okres Levice. Otec bol obuvník, matka dámska
krajčírka. Súrodencov nemal.
Povinnú školskú dochádzku na Št. ľudovej škole a Št. meštianskej škole v Pukanci ukončil v roku 1937.
Od 1.10.1937 do 15.1. 1941 bol zamestnaný ako bezplatný lesný praktik v Lesnom hospodárstve obce
Pukanec. V priebehu roka 1941 do konca augusta sa zamestnal ako figurant pri taxačných prácach u Správy
štátnych lesov v Bohuniciach. V čase od 1. 9. 1942 do 27. 6. 1946 navštevoval Štátnu vyššiu lesnícku školu
v Banskej Štiavnici. Štúdium ukončil skúškou dospelosti dňa 27. 6. 1946.
Od 1. 10. až 31. 12. 1946 bol povolaný na výkon skrátenej vojenskej služby v Pešom pluku M. R. Štefánika
v Leviciach.
Od 10. 3. 1947 do 31. 10. 1948 sa zamestnal na Povereníctve pôdohospodárstva a pozemkovej reformy
v Bratislave a to do konca júna 1948 na Lesnom oddelení ONV v Topoľčanoch. A v mesiacoch júl až október
na Lesnom oddelení ONV v Humennom.
Od 1. 11. 1948 do 30. 6. 1951 sa stal učiteľom lesníckych odborných predmetov na Štátnej horárskej škole
v Jelšave. Škola bola v rámci reformy lesníckych škôl dňom 30. 6. 1951 zrušená / Výnos Povereníctva
pôdohospodárstva č. VIII. / 2-43/13/1951 z 8.6.1951 /.
8. apríla 1950 uzavrel sobáš so Zuzanou Vargovou. Narodili sa im dve dcéry, Jana /1951/ a Soňa /1955/.
V dobe od 9. 7. 1951 do 10. 8. 1951 sa zúčastnil na povinnom pedagogickom seminári v Spišskej Novej Vsi
poriadaným Povereníctvom pôdohospodárstva v Bratislave
pre vyučujúcich na lesníckych
a poľnohospodárskych školách.
Od 1. 9. 1951 do 31. 8. 1955 bol učiteľom na Strednej lesníckej škole v Liptovskom Hrádku. Počas
pôsobenia na tejto škole začal popri zamestnaní študovať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave, ktorú úspešne ukončil štátnou záverečnou skúškou dňa 18. 6. 1958 / Diplom č. 5617/. Získal tak
vysokoškolskú kvalifikáciu pre 9. – 11. postupný ročník všeobecnovzdelávacích škôl a odborné školy. Odbor
pedagogický – biológia – geológia – zemepis.
Dňom 1. 9. 1955 bol služobne preložený na Strednú lesnícku technickú školu do Banskej Štiavnice do
funkcie riaditeľa školy. Túto funkciu vykonával do konca októbra 1957, kedy za nového riaditeľa školy nastúpil
Ing. Michal Kráľ. Mgr. Jána Králika týmto dňom ustanovili za pedagogického zástupcu riaditeľa školy. Túto
funkciu vykonával bez prerušenia do 31. 8. 1981, kedy dosiahol dôchodkový vek. Ako dôchodca učil ešte
tri školské roky a dňom 31. 8. 1984 definitívne ukončil svoju pedagogickú činnosť.
Počas pôsobenia na SLŠ v Banskej Štiavnici bol poverený aj starostlivosťou o Botanickú záhradu, o ktorú
v zmysle zákona o štátnej ochrane prírody v kategórii Chránená záhrada sa staral takmer tri desaťročia. Počas
tohto obdobia sa záhrada dočkala svojej dendrologickej renesancie, rekonštrukcie oplotenia, bola plošne a
priestorovo rozčlenená, upravená a priebežne dosádzaná.
Od r. 1928 bol členom TJ Sokol a skautingu. Od roku 1973 člen Slovenského zväzu ochrancov prírody
a krajiny a Slovenského zväzu záhradkárov.
Najširší rozsah svojej publikačnej činnosti realizoval v regionálnych Pukanských novinách,
časopisu Pohronie, v odborných časopisoch Prima, Živa, Ovocinár a vinohradník, zborníkoch Lesníckeho
a drevárskeho múzea a ročenkách SLTŠ. Vydal niekoľko knižných vydaní o Botanickej záhrade SLTŠ v Banskej
Štiavnici, v spoluautorstve učebnicu Lesníckej botaniky, Všeobecnú botaniku, Náuku o lesných drevinách.
Osobitne sa venoval publikovaniu problematiky moruše čiernej.
Najväčšiu pozornosť získal vydaním spomienkovej publikácie „Moje lesnícke decéniá“, ktorú vydal spoločne
so svojim vnukom Martinom Behúlom.
Zomrel v požehnanom veku 23.marca 2020 v Leviciach. V tomto roku by sa bol dožil 99. rokov.

