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RNDr. Vlasta Jánová, PhD., sa naro-
dila 8. 11. 1958 vo Veľkých Uherciach. 
ZDŠ absolvovala v rodnej obci a v roku 
1977 maturovala na Gymnáziu v Parti-
zánskom. Štúdium inžinierskej geológie 
a hydrogeológie ukončila v roku 1982 
obhajobou diplomovej práce (Vplyv sta-
bility svahov na výber trasy diaľnice me-
dzi Rybárpoľom a Ivachnovou) a štátnou 
skúškou na Prírodovedeckej fakulte Uni-
verzity Komenského v Bratislave. V roku 
1982 jej za vynikajúce študijné výsledky 
(diplom s vyznamenaním) bol zároveň 
priznaný titul RNDr. V roku 2008 obhá-
jila verejnou rozpravou vedeckú hodnosť 
philosophiae doctor (PhD.) v odbore doktorandského štú-
dia 12-03-9 inžinierska geológia (téma Monitoring pro-
cesov zvetrávania vo vybraných typoch sedimentárnych 
hornín).

Po skončení vysokoškolského štúdia pracovala od roku 
1983 vo vtedajšom Geologickom ústave Dionýza Štúra 
ako špecialistka na inžiniersku geológiu a environmentálnu 
geológiu. Počas pôsobenia v tejto inštitúcii (1983 – 2000) 
sa zameriavala na registráciu a regionálny výskum zosuvov, 
inžinierskogeologické vlastnosti hornín najmä s ohľadom 
na ich odolnosť proti zvetrávaniu, inžinierskogeologické 
mapovanie v rôznych mierkach a na rôzne účely, ochra-
nu a optimálne využívanie životného prostredia či výber 
lokalít na vytváranie skládok odpadu. Podieľala sa aj na 
príprave smernice na zostavovanie máp geofaktorov život-
ného prostredia v mierke 1 : 50 000 a na zostavení vysvet-
liviek k trom regionálnym geologickým mapám v mierke 
1 : 50 000. Špecifickou témou, ktorú na oddelení inžinier-
skej geológie rozvíjala, bol monitoring procesov zvetrá-
vania, pričom metódu tzv. merania mikromorfologických 
zmien povrchu horninových masívov v dôsledku procesov 
zvetrávania jubilantka vyvinula. Na niekoľkých lokalitách 
Slovenska sa už tieto merania aplikujú viac ako 20 rokov.

V roku 2000 Dr. Jánová odišla pracovať na Minister-
stvo životného prostredia SR, sekciu geológie a prírodných 
zdrojov, kde pracuje doteraz. Tu sa etablovala ako špecia-
listka na otázky inžinierskej geológie, environmentálnej 
geológie, rizikových geofaktorov životného prostredia, 
hlavne environmentálnych záťaží, a na oblasť navrhova-
nia, riadenia a kontroly projektov financovaných zo štát-
neho rozpočtu a z fondov Európskej únie. Vďaka svojej 
erudícii a riadiacim schopnostiam dosiahla služobný po-
stup – v roku 2007 bola vymenovaná za riaditeľku odboru 
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geologických faktorov životného prostre-
dia, od roku 2010 je generálnou riaditeľ-
kou sekcie geológie a prírodných zdrojov. 
V rokoch 2005 – 2011 bola zodpovedná 
za prípravu zákona o environmentálnych 
záťažiach, príslušných vyhlášok a me-
todických pokynov a za transpozíciu 
a implementáciu smernice EÚ a Rady EÚ 
2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťa-
žobného priemyslu. V rokoch 2012 – 2015 
zodpovedala za implementáciu 9 projek-
tov podporených z Operačného programu 
Životné prostredie. Od roku 2016 je zod-
povedná za prípravu a implementáciu 15 
projektov financovaných z Operačného 

programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) pre 
oblasť environmentálnych záťaží a zosuvov.

Ako erudovaná odborníčka v geológii bola prizývaná 
aj do pedagogického procesu na Katedre biológie a pato-
biológie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. V rokoch 
1994 – 2014 bola na tejto katedre externou prednášajúcou 
z predmetu základy geológie, mineralógie a paleontológie. 

Svoje vedomosti a skúsenosti uplatňuje aj vo viacerých 
technických komisiách a spoločenských organizáciách:

 – zástupkyňa SR v Technickej adaptačnej komisii, 
ktorá pracuje v rámci Európskej komisie a zabezpe-
čuje regulačné postupy v rámci transpozície smerni-
ce o banskom odpade,

 – zástupkyňa SR v High Level Working Group of 
GEO,

 – členka výboru Slovenskej asociácie inžinierskych 
geológov,

 – členka komisie na aprobáciu geologických máp,
 – členka skúšobnej komisie na udeľovanie odbornej 

spôsobilosti v geológii,
 – od roku 2010 predsedníčka komisie na schvaľova-

nie množstva podzemnej vody a komisie na schva-
ľovanie zásob nerastov.

Publikovala viac ako sto článkov v domácich aj zahra-
ničných časopisoch a zborníkoch vrátane viacerých mono-
grafií a zostavila takisto desiatky správ výskumných úloh, 
odborných posudkov a expertíz.

Podieľala sa na zostavení Inžinierskogeologického 
a geotechnického terminologického slovníka (Petro et al., 
2008), ako aj na internetovej verzii Anglicko-slovenského 
geologického slovníka (Liščák a Molák et al., 2013).

Výsledkom jej dlhoročnej práce a praxe bolo aj udele-
nie viacerých vyznamenaní a ocenení:
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 – Prémia Literárneho fondu, výboru sekcie pre ve-
decký a odborný preklad, za dielo Inžinierskogeolo-
gický a geotechnický terminologický slovník (Petro 
et al., 2008),

 – Cena SGS za najvýznamnejšiu geologickú prácu 
2007 – 2008, kategória V – Práce z oblasti aplikova-
ného výskumu: Inžinierskogeologický a geotechnic-
ký terminologický slovník (Petro et al., 2008),

 – Čestné uznanie ministra životného prostredia 
Slovenskej republiky, 2011,

 – Vyznamenanie Slovenskej baníckej spoločnosti 
za zásluhy a vzájomnú spoluprácu,

 – Zlatá pamätná medaila, udelená dekanom Fa-
kulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnoló-
gií TU v Košiciach,

 – Čestné uznanie za prínos a vzdelávanie inžinier-
skych geológov a neoceniteľnú prácu v Slovenskej 
asociácii inžinierskych geológov,

 – Čestné uznanie ministra životného prostredia 
Slovenskej republiky za mimoriadne výsledky 
a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné pros-
tredie, 2017.

Nuž, a dovolím si poodhaliť aj kúsok zo súkromia ju-
bilantky. S manželom Igorom vychovala 3 deti, Ondreja, 
Táničku a Juraja, a tešia sa už aj z prvého vnuka. Popri 
svojich pracovných povinnostiach, iste náročných, Dr. Já-
nová venuje svoj čas aj záhrade, knihám a cestovaniu. Jej 
koníčkom je vysokohorská turistika a lyžovanie, v tomto 
smere je aktívna najmä v rámci Klubu slovenských turistov 
Veľké Uherce. 

Milá Vlastička, v mene bývalých aj súčasných pracov-
níkov ŠGÚDŠ a osobitne pracovníkov oddelenia inži-

nierskej geológie Ti chcem popriať, aby si si aj naďalej 
zachovala svoju zanietenosť pre slovenskú geológiu, 

dobré zdravie a ešte veľa pekných chvíľ v kruhu rodiny 
a priateľov.

Pavel Liščák
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