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RNDr. Dušan Bodiš, CSc., sa narodil 6. 5. 1952 v Bratislave. V roku 1972 zmaturoval
na bratislavskej Strednej priemyselnej škole chemickej a v roku 1977 absolvoval vedný odbor
geochémia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1989 získal
titul CSc. a v roku 1999 mu komisia SAV priznala vedecký kvalifikačný stupeň IIa – samostatný
vedecký pracovník. Po ukončení vysokoškolského štúdia od roku 1977 až do súčasnosti pracoval
v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave. Prakticky celú svoju profesionálnu
kariéru spojil s prácou na oddelení hydrogeochémie, neskôr na oddelení geochémie životného
prostredia.
Geochémia sprevádzala Dr. Dušana Bodiša v najrôznejšej podobe celý život. Je málo
špecialistov geochemikov, ktorí mali taký široký diapazón svojej činnosti. Dr. Dušan Bodiš
sa z „hydrogeochemického“ hľadiska venoval všetkým druhom vôd, ktoré na Slovensku a vo
svete existujú. Vo svojej bohatej praxi sa venoval najmä zrážkovým vodám, geotermálnym
a minerálnym vodám, obyčajným podzemným a povrchovým vodám, ale aj znečisteným

a odpadovým vodám. Okrem vôd najrôznejšej genézy a využitia sa zaoberal aj ďalšími aspektmi
environmentálnej geochémie, hlavne problematikou riečnych sedimentov, environmentálnych
záťaží a chemických časovaných bômb, vývojom hlbinného úložiska rádioaktívneho odpadu,
sekvestráciou CO či environmentálno-geochemickou problematikou pôd a hornín.
Veľmi bohatá je aj jeho publikačná činnosť. V archíve ŠGÚDŠ (geofonde) má viac ako
200 ukončených geologických úloh a v archíve ústrednej geologickej knižnice viac ako 160
publikačných záznamov. Je autorom a spoluautorom mnohých metodických a teoretických
prác. Z celého radu publikovaných článkov, abstraktov, monografií a príspevkov si Dr. Bodiš
asi najviac cenil geochemické atlasy (najmä časti Podzemné vody a Riečne sedimenty), Atlas
geotermálnej energie Slovenska či publikácie venované pozaďovej koncentrácii vybraných
ukazovateľov v povrchovej a podzemnej vode Slovenska.
Dr. Dušan Bodiš má nezabudnuteľný podiel na výchove celého radu pokračovateľov
vedných disciplín geochémia, hydrogeológia a hydrogeochémia. Vychoval 11 diplomantov,
troch ašpirantov a doktorandov a bol ich vedúcim a školiteľom. Bol školiteľom špecialistom,
resp. konzultantom pri viac ako desiatkach ďalších postupových prác. Nezanedbateľná je aj
jeho organizačná a riadiaca činnosť. Bol napr. vedúcim riešiteľom viac ako 30 národných
a medzinárodných projektov. Takmer 15 rokov viedol oddelenie hydrogeochémie, resp.
geochémie životného prostredia v ŠGÚDŠ. Viac ako 25 rokov bol členom (aj predsedom)
vedeckej rady ŠGÚDŠ. Bol aj členom Slovenskej geologickej rady a členom mnohých ďalších
domácich aj medzinárodných komisií a rád. Dlhé roky bol členom komisií na udeľovanie
vedeckej hodnosti CSc., resp. PhD. vo vedných odboroch geochémia a hydrogeológia. Bol
dlhoročným členom redakčnej rady časopisov Mineralia Slovaca, Slovak Geological Magazine
a ďalších periodík. Bol členom vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave, členom IMK pri MŽP SR, členom komisie na schvaľovanie množstva
podzemných vôd MŽP SR a členom Štátnej kúpeľnej komisie MZ SR.
Dr. Bodiš bol mnohonásobným oponentom najrôznejších druhov odborných prác –
diplomové práce, publikácie, dizertačné práce, monografie, záverečné správy a pod. Venoval
sa aj informačno-popularizačnej práci (vedecká kaviareň Veda v CVTI SR, výučba na
Prírodovedeckej fakulte UK a mnohé iné) a ochotne vystupoval v médiách (Nočná pyramída
RTVS, rôzne publicistické relácie).
V profesionálnom živote získal mnohé ocenenia a vyznamenania – Medaila GÚDŠ pri
príležitosti 50. výročia ústavu (r. 1990), Pamätná medaila ŠGÚDŠ pri príležitosti 60. výročia
ústavu (r. 2000), Cena ministra ŽP SR (r. 2000) ako členovi autorského kolektívu geochemických
atlasov, Cena ministra ŽP SR (r. 2000) ako členovi SGR, Pamätná medaila pri príležitosti
70. výročia založenia ŠGÚDŠ (r. 2010), Najlepší pracovník rezortu geológie (r. 2010), Zlatá
medaila ŠGÚDŠ (r. 2015), Medaila za zásluhy o rozvoj Štátneho geologického ústavu Dionýza
Štúra (r. 2019) atď.
Počas svojho pôsobenia bol známy svojím pracovným entuziazmom a zároveň ľudským
a láskavým prístupom ku každému, kto s ním prišiel do kontaktu. Miloval šport, najmä basketbal,
cyklistiku a lyžovanie. Dlhé roky intenzívne rybárčil. Žil svoj život naplno.
Dr. Bodiš za viac ako 40 rokov svojej odbornej činnosti zanechal nezmazateľnú stopu
v environmentálnej geológii.
Dňa 20. novembra 2020 nás navždy opustil vynikajúci vedec, vášnivý športovec, priateľ,
kamarát − dobrý človek, ktorý nám bude veľmi chýbať.
Česť jeho pamiatke!

