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Dňa 9. decembra 2018 uply-
nulo  70  rokov  odo  dňa,  keď  sa 
v  Bratislave  narodil  zanietený 
geológ a paleontológ, náš kolega 
a kamarát RNDr. Milan Havrila.

Po  skončení  ZDŠ  v  roku 
1964  navštevoval  SVŠ  na  Me-
todovej  ulici  2  v  Bratislave, 
odbor  chemicko-biologická  vet-
va,  ktorú  zakončil  maturitnými 
skúškami v  roku 1967. Štúdium 
v  odbore  základná  a  ložisková 
geológia  zavŕšil  štátnymi  záve-
rečnými  skúškami  a  vypracova-
ním  diplomovej  práce na  tému 
Geologické pomery Belianskej 
doliny vo Veľkej Fatre. Celý  ži-
vot  zostal  verný  jednému  pra-
covisku – Geologickému ústavu 
Dionýza Štúra  v Bratislave  (ne-
skôr ŠGÚDŠ), kde bol poverený geologickým mapovaním 
mezozoika. Spolu  s RNDr.  J.  Pevným, CSc.,  sa  zaoberal 
problematikou  a  identifikáciou  konodontov.  Začiatky 
RNDr. M. Havrilu v GÚDŠ sú spojené s prácou v kolektíve 
akademika M. Maheľa.

Jeho rozsiahle a obdivuhodné vedomosti z oblasti geo-
lógie a paleontológie a zodpovedný prístup k práci ho priam 
predurčili na zostavenie množstva kvalitných geologických 
máp a vysvetliviek k nim. Podieľal sa na zostavení mno-
hých geologických máp regiónov v mierke 1 : 50 000 (Geo-
logická mapa Lúčanskej Malej Fatry; južnej a východnej 
Oravy; Veľkej Fatry; Vtáčnika a Hornonitrianskej kotliny; 
Podunajskej nížiny – východná časť; Štiavických vrchov 
a Pohronského Inovca; Kremnických vrchov; Slovenského 
raja, Galmusu a Hornádskej kotliny; Podunajskej nížiny-Ni-
trianskej pahorkatiny; Starohorských vrchov, Čierťaže 
a severnej časti Zvolenskej kotliny; Stredného Považia; 
Podunajskej nížiny-Trnavskej pahorkatiny; Považského 
Inovca a jv. časti Trenčianskej kotliny; Malých Karpát; 
Záhorskej nížiny; Bielych Karpát (južná časť) a Myjavskej 
pahorkatiny; Žiaru)  a  vysvetliviek  k  nim,  geologických 
máp Slovenskej republiky v mierke 1 : 200 000 (Prehľadná 
geologická mapa Slovenskej republiky 1 : 200 000, mapové 
listy 46 – Lučenec, 47 – Rimavská Seč a 35 – Trnava), 
ako aj Tektonickej mapy Slovenskej republiky 1 : 500 000 
a vysvetliviek k nej a na zostavení Vysvetliviek k základnej 
hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape pohoria Žiar 
v mierke 1 : 50 000. Texty zostavené RNDr. M. Havrilom vo 
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vysvetlivkách  ku  geologickým 
mapám,  ale  aj  v  iných  prácach, 
si  zaslúžia  pozornosť.  Nasledu-
júce dekády budú nesporne výz-
namným zdrojom informácií pre 
geológov,  ktoré  ich  nasmeru-
jú  k  historickým  prameňom 
a faktografickým údajom.

Je  autorom,  resp.  spolu-
autorom  viac  ako  170  prác 
uverejnených či už formou pub-
likácií (z toho 3 monografie), ale-
bo  archívnych  správ,  abstraktov 
z konferencií, prípadne posterov 
s  dosahom  na  geologickú  stav-
bu  Západných  Karpát.  Niektoré 
z jeho posterov sa stali základom 
informačných  tabúľ  pri  zriaďo-
vaní  náučného  geologického 
chodníka  a  náučnej  geologickej 

expozície.
Jeho srdcovou záležitosťou bolo a stále zostáva hroni-

kum. Venoval sa štúdiu svahových sedimentov v tejto tek-
tonickej jednotke, rozloženiu základných faciálnych oblastí 
hronika a preukázaniu ich priestorovej spätosti na základe 
vystupovania  sedimentov  raminsko-göstlinského  turbidit-
ného  radu  na  Liptove  a  zároveň  poukázal  na  niektoré 
dôsledky  vplyvu  na  tektonickú  stavbu  hronika. Zaoberal 
sa  sedimentológiou  raminských vápencov  a partnašských 
vrstiev,  ako  aj  ich  paleogeografiou. Vzťah wettersteinské 
vápence  –  reiflinské  vápence  nahradil  vzťahom  wetter-
steinské vápence – partnašské vrstvy a partnašské súvrst-
vie definoval ako bahenné turbidity. Priniesol úplne nový 
pohľad na príkrovovú stavbu hronika, keď doň začlenil tzv. 
vyššie  subtatranské  príkrovy. Vyvrcholením  jeho mnoho-
ročného poctivého, hlavne terénneho, ale aj mikroskopic-
kého štúdia bolo zostavenie jedinečnej monografie o tejto 
tektonickej jednotke Západných Karpát [Hronikum: paleo-
geografia a stratigrafia (vrchný pelsón – tuval), štruktura-
lizácia príkrovu a stavba].

K jeho významným prácam patria aj výsledky získané 
pri  geologickom mapovaní  kozolskej  sukcesie  v  tzv.  an-
tiklinále Kozla v Lúčanskej Malej Fatre, ktoré boli publiko-
vané v spolupráci s Mgr. M. Olšavským, PhD., v podobe 
monografie  (Správa o geologickom mapovaní vrstvového 
sledu Kozla medzi Turskou dolinou a údolím Porubského 
potoka). V tejto práci boli vďaka jeho poznatkom rôznoveké 
siliciklastické  súvrstvia  zaradené  do  litologických  jed-
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notiek. Monografia prináša nový pohľad na vrstvový sled, 
stavbu a tektonické zaradenie tzv. antiklinály Kozla.

Jeho  pozornosti  neuniklo  ani  meliatikum  v  Straten-
skej  hornatine,  kde  zdokumentoval  jeho  nový  nález  a  na 
základe  rádiolárií  (spolu  s  RNDr.  L.  Ožvoldovou,  CSc.) 
preukázal jeho jurský vek, ako aj príkrovovú pozíciu mezo-
zoika  Stratenskej  hornatiny.  S RNDr.  I.  Baráthom, CSc., 
sa venoval sedimentologicko-paleotektonickej interpretácii 
hruboklastických  fácií  (zlepencov)  karpatského  keuperu 
fatrika a paleogeografickej rekonštrukcii karpatského keu-
peru v Západných Karpatoch. Bázu lúžňanského súvrstvia, 
jej litologickú náplň a zdroj materiálu študoval s RNDr. M. 
Kohútom, CSc., v polymiktných zlepencoch Zlatého vrchu 
v Považskom Inovci. Podieľal sa na vypracovaní Geochem-
ického atlasu  Slovenskej republiky, časť Horniny. 

Spolu  s  ďalšími  autormi  vyčlenil  v  hroniku  Veľkej 
Fatry  na  typovom  profile  vo Vápennej  doline  novú  lito-
stratigrafickú  jednotku  gaderské  vápence.  Ich  následným 
štúdiom a revíziou typového profilu spolu s Mgr. J. Havri-
lom, PhD., a RNDr. D. Boorovou, CSc., dospel k novým 
poznatkom a zistil, že tento profil nie je vhodný ako stra-
totypová lokalita a redefinoval ich. Za lektotyp gaderského 
vápenca autori považujú profil Krpeľany.

Značnú pozornosť venoval ráztockým vápencom v štu-
reckej faciálnej oblasti hronika. So spomínaným kolektívom 
geológov na základe litologickej náplne a integrovanej bio-
stratigrafie vytypoval lokalitu v okolí Harmaneckej jaskyne 
ako vhodný hypostratotyp ráztockého vápenca.

Neskôr sa v centre jeho záujmu nachádzali a aj v súčas-
nosti nachádzajú lunzské vrstvy hronika. Venoval sa štúdiu 
ich  bázy  na  základe  fosílií.  Nové  poznatky  o  lunzských 
vrstvách v Západných Karpatoch prezentoval na 13. pred-
vianočnom geologickom seminári ŠGÚDŠ a SGS a spolu 
s  kolektívom  autorov  v  práci Tracking an upper limit of 
the “Carnian Crisis” and/or Carnian stage in the Western 
Carpathians (Slovakia).

RNDr.  Milan  Havrila  sa  okrajovo  venoval  aj  pred-
náškovej činnosti. Jeho príspevky vždy priniesli mnoho no-
vých a zaujímavých informácií. Z výsledkov jeho precíznej 
práce  budú  čerpať  vedomosti  ďalšie  generácie  geológov. 
V geologickej problematike sa pohybuje aj po odchode do 

dôchodku. Naďalej sa zapája do riešenia dôle-
žitých problémov s dosahom na celé centrálne 
Západné Karpaty. Pri príležitosti 70. a 75. vý-
ročia založenia Štátneho geologického ústavu 
Dionýza Štúra mu boli udelené pamätné me-
daily.

Milý Milan, do mnohých ďalších rokov ži-
vota Ti želáme hlavne pevné zdravie, pohodu 
v kruhu Tvojej rodiny a veľa neutíchajúcich 

síl, energie a tvorivých nápadov.

Daniela Boorová a Mário Olšavský
za oddelenie starších geologických útvarov
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