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prieskum, n. p., Žilina 

IVAN ŠARIK 

Netreba vari vysvetľovať, aký veľký význam má voda v púšti alebo v buši, 
ktoré pokrývajú prevažnú časť teritória "horúcej Sudánskej republiky. Voda tu 
znamená všetko — znamená život pre ľudí, tiež život pre prepotrebnú faunu 
a flóru. Z tohto pohľadu pristupuje k problémom vody aj sudánska vláda. In
vestuje veľké finačné prostriedky, aby zabezpečila nové zdroje vody. V súčas
nosti v Sudánc pracuje niekoľko zahraničných firiem (Juhoslávia, Taliansko), 
ktoré robia hydrogeologický prieskum alebo vŕtajú produkčné studne, ktoré bu
dujú ako vodné dvory (water yards) pre účely zásobovania širokého okolia 
vodou. 

Náš podnik, opierajúc sa o svoju dlhoročnú Drax v hydrogeologickom prie
skume podujal sa realizovať v Sudáne základný hydrogeologický prieskum 
v širšom okolí mesta El Obeid v provincii Kordofan. Obchodné rokovania pre
behli v roku 1968 cez PZO Strojexport Praha so sudánskou organizáciou Rural 
Water and Development Corporation v Khartoume, ktorá je objednávateľom 
hydrogeologického prieskumu. Kontrakt bol podpísaný koncom rpku 1968. 
S prípravami expedície sme započali okamžite, pretože započatie hydrogeologic
kých prieskumných prác bolo termínované už na jeseň 1969. 

Predmetom základného hydrogeologického prieskumu bolo upresniť existujúce 
geologické a hydrogeologické pomery záujmového územia pomocou geofyzikálne
ho prieskumu (geoeloktrirké odporové merania) a hydrogeologických vrtov. 
Vrtné práce, ktoré sú veľmi významné pri realizovaní tohto programu sú hlbene 
do hlbky 300 m. V prípade, že vrtmi sú zistené dostatočné zdroje vody, tieto 
vystrojujeme ako definitívne studne, ktoré budú slúžiť k zásobovaniu vodou. 

V súčasnosti základný hydrogeologický prieskum je pred ukončením. Ostáva 
už len spracovať výsledky a napísať záverečnú správu. Dosiahnuté výsledky su 
zaujímavé a možno ich celkove hodnotiť veľmi kladne. Pracovníci nasej expedi
eie v Sudáne prisľúbili napísať odborný článok, v ktorom budú informovať ve
rejnosť o dosiahnutých výsledkoch z prieskumu. 

Už dnes možno povedať, že IGHP, n. p., dosiahol významný úspech P " vý
voze hydrogeologických prác v Sudáne. Svedčí o tom aj skutočnost, že podnik 
bude pokračovať v základnom hydrogeologickom prieskume v II. etape, na uzemi 
rozlohou ešte väčšom ako bola I. etapa. Aj rozsah prác geologických, geofyzikál
nych a vrtných bude značne väčší. 

Pre dalšie obdobie IGHP, n. p., sa uchádza v Sudáne o mimoriadne veľký 
program  realizovať „sto vodných dvorov". V priebehu 3 rokov by sa mali 
uskutočniť práce (vŕtanie a vystrojenie studní, rozvodné zariadenia, výstavba 
nádrží a rôznych žľabov) v rozsahu väčšom než je celoročný objem nasho pod
niku. Túto náročnú úlohu chceme realizovať spoločne s GP, n. p., Spišská Nová 
Ves. 
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Naše výsledky pri vývoze prieskumných prác sú veľmi úspešná vdaka všetkým 
našim pracovníkom, ktorí sa týmito úlohami zaoberajú. Členovia expedície 
IGHP, n. p., si počínajú v každom ohľade veľmi dobre. Robia dobré meno nie
len nášmu podniku, ale aj našej vlasti. 

Na priložených fotografiách k vyššie uvedenej informácii chcem priblížiť nie
ktoré zaujímavosti z expedície IGHP, n. p., v Sudáne (Text a snímky Dr. I. 
Šarík). 

10 rokov SGS pobočky Žilina 

Slovenská geologická spoločnosť, pobočka v Žiline, je najmladšou geologickou 
spoločnosťou nielen na Slovensku, ale aj v rámci ČSSR. 16. júna 1970 uplynulo 
práve 10 rokov od jej založenia. Býva dobrým zvykom, že sa jubileá oslavujú. 
Využívam preto tejto príležitosti jubilea, aby som našu čitateľskú verejnosť in
formoval o práci a činnosti SGS pobočky Žilina za uplynulé obdobie. 

Geológovia sa stretávajú pri najrôznejších príležitostiach dosť často. Predo
všetkým pri geologických zjazdoch, odborných konferenciách, sympóziách, od
borných seminároch, alebo pracovných konzultáciách Tu treba vysoko vyzdvih
núť, že práve iniciátorom a organizátorom týchto odborných, vedeckých 
a spoločenských podujatí sú práve geologické spoločnosti SGS a ČSMG so svo
jimi pobočkami. 

Naša pobočka v Žiline je jedným ohnivkom z reťaze pobočiek, ktorá sa po
dieľala tiež na tejto činnosti. Uskutočnili sme veľa odborných prednášok s naj
rôznejšou geologickou tematikou. Prevažovali prednášky z inžinierskej geológie 
a hydrogeológie, čo je logické, pretože Žilina je už dávno významným centrom 
inžinierskej geológie a hydrogeológie. Prednášali mnohí odborníci geológie 
ž našej republiky, ale aj zo zahraničia. Spomeniem aspoň najvýznamnejšie 
prednášky: 

Vývoj geológie na Slovensku — akademik Kettner. 
Kongres mechaniky zemín a cesta po USA — proí. Mencl. 
Najnovšie poznatky z kryštalinika Z. Karpát — prof. Kamenický. 
Nové teórie geologického vývoja Karpát — prof. Maheľ. 
Nové poznatky v geológii flyša Západných Karpát — Doc. Roth. 
Inžinierskogeologická a hydrogeologická problematika výstavby vodných diel 
na Dunaji — Ing. Jakubec, Dr. Porubský. 
Sanácia zosunov horizontálnymi vrtmi — Doc. Tkaný. 

. Krasové hydrogeologické štruktúry a aktuálne problémy ich výskumu — 
Doc. Šilar. 
Kongres mechaniky hornín v Lisabone a Oslo — Dr. Dvorak. 
Od zahraničných odborníkov odzneli prednášky: 
Odvodňovanie ložísk — Ing. Pastuchov, ZSSR. 
Inž.geologické dôvody zosunu priehrady Vajont v Taliansku — prof. Kiersch 
(Cornellova univerzita v ITACU) — USA. 
Niektoré otázky mechaniky zemín v Kanade — prof. Holubec, (Univerzita 
Waterloo) — Kanada. 
Skúsenosti z odboru inž. geológie v USA  prof. Goodman, (Berkeley uni

verzita) — USA. 
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Ďalej odzneli prednášky o zahraničných cestách z Albánie, Kuby, Mongol
ska, ZSSR, Tunisu, Španielska, Jemenu a Sudanu. 

Úspešne pracovala, v rámci SGS, aj odborná skupina hydrogeológie, ktorá 
usporiadala niekoľkokrát diskusné odpoludnia s prednáškami. 

Nechýbali tiež prednášky a hlavne demonštrácie prístrojovej techniky vyvi
nutej a vyrobenej v IGHP, n. p., alebo dovezenej zo zahraničia pre účely in
žinierskej geológie a hydrogeológie ako technické novinky. 

Jednou z najvýznamnejších udalostí, ktorú uskutočnila Slovenská geologická 
spoločnosť, pobočka v Žiline, bol XVI. Geologický zjazd v dňoch 23. — 26. 8. 
1965. Okrem zjazdového rokovania boli na programe geologické exkurzie. Pred
zjazdové exkurzie viedli po zaujímavých geologických lokalitách v blízkosti Ži
liny. Pozjazdové exkurzie boli vedené podľa odborných sekcií po celom Sloven
sku. Geologický zjazd bol pripravený velmi úspešne. Zúčastnilo sa na ňom 420 
účastníkov z celej našej republiky, 47 účastníkov tvorili zahraničné delegácie. 

V rámci propagácie geológie uskutočnili sme pre školy v Žiline prednášky 
a demonštrácie o geológii a špeciálnych geologických prácach najmä z oblasti 
petrograľie a paleontológie. 

Rok 1968 sa niesol v našej geologickej obci v prípravách na XXIII. Medzi
národný geologický kongres, ktorý bol v Prahe (august — september). Mnoho 
členov aj z našej pobočky sa aktívne, síce nie priamo — ale v rámci organizácií, 
v ktorých pracujú — podieľalo na prípravách v rôznych odborných a organizač
ných komisiách, trás exkurzií na publikáciách a pod. Hodnotíme túto činnosť 
veľmi pozitívne. 

Všetky výbory SGS pobočky Žilina veľmi úzko spolupracovali s hospodár
skym vedením podniku v Žiline — bývalým GP, n. p., neskôr s IGHP, n. p. 
— ktoré v každom smere pomáhali Slovenskej geologickej spoločnosti. Rád by 
som aspoň touto cestou, za pochopenie a pomoc, vyslovil hlbokú vdaku. 

Členská základňa Slovenskej geologickej spoločnosti pobočky Žilina pozostáva 
k dnešnému dňu zo 66 členov. Tvoria ju predovšetkým pracovníci geológie na 
IGHP, n. p , Žilina, pracovníci geologických stredísk GP, n. p. z Banskej 
Bystrice, Turčianskych Teplíc a Žiliny. Pobočku doplňuje ešte niekoľko členov 
z rôznych iných odborných inštitúcií a Vysokých škôl z oblasti územného re
giónu bývalého Stredoslovenského kraja. 

Na poslednej výročnej schôdzi, vo februári 1970, sme podrobne rozoberali 
situáciu a stav v našej pobočke. Padli slová kritiky aj povzbudenia. Všetci sme 
sa zhodli v názore, že po stagnácii v činnosti SGS vôbec v rokoch 1968 a 1969, 
je treba činnosť oživiť, normalizovať a prácu oproti minulosti ešte vylepšiť. 

Dr. Ivan ŠARÍK, 
predseda SGS pobočky Žilina 
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