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25 ROKOV INŽINIERSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO 
PRIESKUMU NA SLOVENSKU 

V tomto roku si pripomíname 25. výročie vzniku organizovaného inžiniersko
geologického a hydrogeologického prieskumu na Slovensku. 

Počiatky týchto špecializovaných geologických disciplín sú späté s búrlivým 
rozmachom investičnej výstavby na Slovensku v päťdesiatych rokoch. Vtedajší 
stav geologického prieskumu nemohol splniť požiadavky projektovania na špe
cifické geologické informácie potrebné pri zakladaní stavieb ani prudko ras
túce požiadavky na zdroje obyčajnej a minerálnej vody. Náročné a rozsiahle 
úlohy si vynútili vznik samostatných prieskumných zložiek. 

Je prirodzené, že prvé prieskumné zložky inžinierskej geológie a hydrogeo
lógie vznikli v rezorte stavebníctva, ktoré ich potrebovalo nevyhnutne. Išlo 
o skupiny organizačne začlenené v roku 1950 do bývalého CSSZ Stavoprojekt 
Žilina a Bratislava, ako aj v Ústave stavebných hmôt a konštrukcií v Bra
tislave. Ich rýchly rast, úmerný spoločenským požiadavkám, vyústil v ďalšej 
etape do zriadenia samostatných organizácií — Ústavu stavebnej geológie 
a Slovenských zemevrtných závodov v Žiline. 

Po začlenení do zjednoteného geologického prieskumu tvorila špecializácia 
inžinierskej geológie a hydrogeológie najprv závod, ktorý prerástol do samo
statného podniku IGHP, n. p., v Žiline. 

Rozvoj inžinierskej geológie a hydrogeológie sa nezastavuje. Ich problematika 
sa naďalej rozširuje a prehlbuje. Premieta sa významnou mierou v investičnej' 
výstavbe, územnom plánovaní, v zásobovaní pitnou vodou, pri využívaní mine
rálnych a termálnych vôd a pri ochrane životného prostredia. 

Zavŕšenie prvého štvrťstoročia, naplneného úspešnou prácou na viac ako 
10 000 prieskumných úlohách, chceme pripomenúť aj týmto číslom nášho ča
sopisu. Venujeme ho niektorým problémom inžinierskej geológie a hydrogeo
lógie na Slovensku. 
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