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záťaží na vybraných lokalitách Slo-
venskej republiky – MEZ.

V poslednom období spolupra-
coval ako riešiteľ viacerých lokalít 
v rámci projektov zameraných na 
environmentálne záťaže: Systematic-
ká identifi kácia environmentálnych 
záťaží Slovenskej republiky (okresy 
Gelnica, Prešov, Sabinov, Spišská 
Nová Ves) a Monitorovanie environ-
mentálnych záťaží. Svojou odbornou 
praxou prispel k rozvoju regionálnej 
geológie a spresňovaniu poznatkov 
o stave abiotickej zložky životného 
prostredia Slovenska.

Jeho charakteristickými črtami 
boli dobré komunikačné schopnosti 

a zmysel pre tímovú prácu. Vedel tolerovať svojich pracov-
ných partnerov a výborne sa dokázal adaptovať v rôznych 
situáciách. Pri tvorbe, riešení a riadení projektov sa preja-
vili jeho organizačné schopnosti a zmysel pre vedenie tímu. 
Veľkou výhodou pri jeho práci bola aj počítačová zdatnosť.

RNDr. Silvester Pramuka nás opustil 6. septembra 
2021. Napriek dlhodobým zdravotným ťažkostiam nás 
jeho odchod prekvapil.

Česť jeho pamiatke!

Alena Klukanová
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Spomienka na RNDr. Silvestra Pramuku
(* 30. 12. 1957 –  † 6. 9. 2021)

Silvester Pramuka sa narodil 
30. 12. 1957 v Spišskej Novej Vsi. 
V roku 1977 skončil maturitnou 
skúškou štúdium na Strednej prie-
myselnej škole v Spišskej Novej Vsi 
v odbore geológia a banské merač-
stvo. V rokoch 1977 až 1982 študoval 
na Prírodovedeckej fakulte Univerzi-
ty Komenského v Bratislave, odbor 
základná a ložisková geológia. Ne-
skôr získal titul doktor prírodných 
vied (RNDr.). 

Vo svojej profesionálnej kariére 
pôsobil vo viacerých geologic-
koprieskumných organizáciách. Po 
skončení štúdia nastúpil do zamest-
nania do Geologického prieskumu, š. 
p., Spišská Nová Ves. Tam pracoval 
ako geológ aj počas transformácie podniku na Slovenskú 
geológiu, Geologickú službu Slovenskej republiky až na-
pokon Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. V ŠGÚDŠ 
pracoval do 31. augusta 2021, keď odišiel do starobného 
dôchodku. 

Na začiatku svojej kariéry sa venoval špeciálnym geo-
logickým prácam – hlavne petrografi i a petrológii na lo-
kalitách rudných ložísk v Spišsko-gemerskom rudohorí 
(Rudňany, Dobšiná, Slovinky).

Po roku 1989 sa zapojil do geochemických prác hlavne 
v súvislosti s riešením problematiky životného prostredia. 
V tomto období participoval ako riešiteľ na čiastkových 
úlohách so zameraním na geochémiu riečnych sedimen-
tov a horninového prostredia (lokality IPREG, TIBREG, 
Vranov nad Topľou). Bol riešiteľom a neskôr sa stal zod-
povedným riešiteľom niekoľkých projektov s regionál-
nou pôsobnosťou – súborov máp geologických faktorov 
životného prostredia viacerých regiónov: okres Rožňava, 
Vranov – Humenné – Strážske, Vysoké Tatry, Ružomberok 
– Liptovský Mikuláš, severovýchodná časť okresu Levice, 
povodie Popradu a Hornej Torysy, Ľubovnianska vrchovi-
na a Spišská Magura.

Spolupracoval na riešení úloh s celoslovenskou pôsob-
nosťou – napr. Geochemický atlas SR – Riečne sedimenty.

Zúčastnil sa na riešení medzinárodných projektov – 
Geochemické mapovanie poľnohospodárskych pôd Európy, 
ako aj na riešení projektov fi nancovaných z fondov Európ-
skej únie – Integrovaný systém pre simuláciu odtokových 
procesov – ISSOP a Monitorovanie environmentálnych 


