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Od oslobodenia našej vlasti slávnou Sovietskou armádou dosiahli národy 
Československa vysoký stupeň rozvoja národného hospodárstva a uskutočnili 
mnohé ciele vedeckotechnickej revolúcie a kultúrneho rozvoja. 

Oslobodenie našej vlasti v roku 1945 znamenalo aj aktivizáciu geologických 
vied na Slovensku. Hneď po oslobodení začala malá skupina slovenských geo
lógov rozvíjať vzdelávaciu a kultúrnu činnosť v rámci geologickomineralogic
kej sekcie Slovenskej prírodovedeckej spoločnosti v Bratislave. Išlo najmä 
o sporadické prednášky v zimných mesiacoch. Povzbudením činnosti bol 
zjazd Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu v roku 1948, 
v rámci ktorého sa uskutočnili exkurzie po Slovensku. 

V roku 1955 sa už aktivizovala početnejšia skupina slovenských geológov 
z Geologického ústavu Dionýza Štúra, Geologickogeografickej fakulty Uni
verzity Komenského a novozaloženého Geologického laboratória SAV a začala 
pracovať v rámci bratislavskej pobočky Československej spoločnosti pre mi
neralógiu a geológiu pri ČSAV. Organizačným základom tohto usporiadania 
bol § 2 zákona č. 68,61 Zb. o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach, 
schválený Ministerstvom vnútra dňa 26. 9. 1955 pod zn. Zn.NV/2 — 3835/55. 
Z tohto zákona vyplývajúci Organizačný poriadok Cs. spoločnosti pre minera
lógiu a geológiu pri ČSAV určil v § 24 takéto usporiadanie slovenských or
gánov spoločnosti: 

a) slovenský zjazd spoločnosti, 
b) slovenský výbor spoločnosti, 
c) predsedníctvo slovenského výboru spoločnosti. 
Tieto orgány boli na Slovensku ustanovené v r. 1955, a preto možno dátum 

ich vzniku pokladať za oficiálny začiatok práce spoločnosti na Slovensku. 
Prvým predsedom Slovenského výboru CSMG sa stal prof. dr. D. Andrusov 
a predsedom bratislavskej pobočky dr. J. Kamenický. 

Už v začiatkoch činnosti Slovenského výboru CSMG sa do práce zapojila 
prevažná väčšina slovenských geológov. V roku 1955 usporiadala spoločnosť 
sedem odborných prednášok a mala 63 členov. 

Rok 1956 mal pre rozvoj práce CSMG na Slovensku zásadný význam. Dô
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ležitou udalosťou bolo založenie košickej pobočky (11. 2. 1956). Jej predsedom 
sa stal prof. dr. J. Šalát, ktorý funkciu vykonával až do svojej smrt i v roku 
1973. Obe slovenské pobočky dostali v roku 1956 úlohu usporiadať X. jubi lejný 
zjazd CSMG. Zjazd sa uskutočnil 8.—11. 9. 1956 v Košiciach a mal veľký vý

znam pre rozvoj poznatkov o geológii, mineralógii a ložiskách neras tných su

rovín východného Slovenska, kde sa v tom čase začínal intenzívny proces 
industrializácie, a stal sa medzníkom v práci Slovenského výboru CSMG. Zú

častnilo sa na ňom 350 geológov, z toho mnoho zahraničných hostí. V rámci 
zjazdových exkurzií boli odhalené pamätné tabule t ragicky zahynu tým geoló

gom M. KettnerovejRemešovej a E. Fehérovi na symbolickom cintoríne pod 
Ostervou vo Vysokých Tatrách. 

Roky 1957 a 1958 boli v znamení rastúcej aktivi ty spoločnosti. Počet pred

nášok stúpol viac ako dvojnásobne a počet členov sa zvýšil na 144. Za zmienku 
stojí usporiadanie vedeckej konferencie o metalogenéze Západných Karpá t 
10.—11. 5. 1958 v Bratislave, na ktorej sa zúčastnilo 153 hostí, z toho 6 zo za

hraničia (ZSSR), a pracovnej konferencie o mladom vulkanizme východného 
Slovenska, ktorú v dňoch 25. 5. — 1 . 6. 1958 zorganizovala košická pobočka (s e x 

kurziami). 
V roku 1958 sa zmenilo aj vedenie spoločnosti. 20. marca 1958 sa predsedom 

Slovenského výboru CSMG stal prof. dr. B. Cambel a predsedom bratislavskej 
pobočky dr. J. Seneš. 

Začiatkom roku 1959 sa konala v Prahe (27. 1. 1959) schôdzka Ústredného 
výboru CSMG pri ČSAV, ktorá s veľkým uznaním hodnotila prácu Sloven

ského výboru CSMG. Zaujímavá bola výzva šíriť geologické poznatky do n a j 

širších vrstiev zapojením všetkých, ktorí sa zaujímajú o geológiu. Treba pod

čiarknuť, že úsilie zapojiť do práce aj záujemcov o geológiu z radov laikov sa 
v živote spoločnosti opakovalo aj v ďalších rokoch. Tieto návrhy sa s väčším 
či menším úspechom uskutočňovali až do roku 1972. keď s tanovy SGS zo dňa 
23. 6. 1972 jednoznačne určili, že spoločnosť je výberová, teda že združuje od

borne geologicky vzdelaných pracovníkov, iba s ojedinelými výn imkami v odô

vodnených prípadoch. 
V roku 1959 sa reorganizovala redakčná rada t lačového orgánu CSMG pri 

ČSAV Časopisu pro mineralógii a geológii. Do redakčnej r ady časopisu sa po 
prvýkrá t dostali dvaja členovia zo Slovenska. 

Najvýznamnejšou činnosťou Slovenského výboru CSMG v roku 1959 bola 
spolupráca pri organizovaní pracovnej konferencie o geologických problémoch 
Vysokých Tat ier v nadväznosti na XXXII. zjazd Poľskej geologickej spoločnosti 
7. — 11. 9. 1959. Cieľom bolo koordinovať geologické výskumy z československej 
a poľskej s t rany a zostaviť geologickú mapu Vysokých Tatier v mierke 
1 : 200 000. Exkurzie boli v Poľsku a v ČSSR. 

19. 3. 1959 sa predsedom Slovenského výboru CSMG stal dr. Ing. J. Kanto r 
a predsedom bratislavskej pobočky doc. dr. C. Varček. 

Rok 1960 sa vyznačoval rozšírením činnosti spoločnosti do ďalších oblastí 
na Slovensku. 16. 5. 1960 bola založená pobočka CSMG v Žiline, ktorá od sa

mého začiatku pracovala veľmi aktívne. P r v ý m jej predsedom sa stal dr. A. P o 

rubský. Počet členov slovenských pobočiek stúpol na 169. 
Rok 1961 patr i l v geologickom výskume Slovenska k veľmi významným. 

Dovŕšenie druhej a začiatok t retej päťročnice znamenali medzníky prudkého 
t empa industrializácie Slovenska. Geológovia sa na tejto činnosti zúčastňovali 
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ukončovaním generálnych máp, čím sa vyriešili mnohé zásadné stratigrafické, 
tektonické a paleografické otázky. Na základe nových poznatkov bolo možno 
zvýšiť ťažbu uhlia a zabezpečiť nové zásoby, otvoriť ložiská rudných a nerud

ných surovín, nafty a zemného plynu. Veľké úspechy z tohto obdobia vo vý

stavbe vodných diel a veľkých priemyselných stavieb umožnila práca základnej 
inžinierskej geológie. Súčasne bola v plnej miere zabezpečená základňa sta

vebných surovín. 
O spomenutých úspechoch, ktoré mali vedecký význam v domácom i medzi

ná rodnom meradle, sa rokovalo na II. celoslovenskej geologickej konferencii 
na j a r roku 1961 v Bratislave. Poznatky získané výskumom v posledných ro 

koch boli veľmi rozsiahle a v mnohom sa dotýkali aplikovanej geológie. Preto 
sa Slovenský výbor CSMG rozhodol zorganizovať XII. zjazd CSMG pri ČSAV 
2 5 .  2 9 . 9. 1961 v Bratislave. Zasadania a exkurzie zjazdu prebiehali v sek

ciách: kryšta l inikum, mezozoikum, neovulkanity. inžinierska geológia a hydro

geológia. Počet účastníkov dosiahol 400 a bol vydaný podrobný sprievodca. 
Na j a r 1961 bol za predsedu Slovenského výboru CSMG zvolený dr. J. Seneš 

a predsedom bratislavskej pobočky sa stal dr. M. Mišík. Výsledkom význam

ných podujatí v roku 1961 bolo ďalšie rozšírenie a aktivizácia práce sloven

ských pobočiek CSMG i v roku 1962, ktorý sa vyznačoval intenzívnou organi

začnou a odbornou prácou mimobrat is lavských pobočiek. V bratislavskej 
pobočke bola založená odborná skupina hydrogeológie. 

Od 7. marca 1962 bol predsedom Slovenského výboru CSMG prof. dr. J. Ka

menický a predsedom bratislavskej pobočky dr. K. Karolus. 
Podobný vývinový t rend pokračoval aj v roku 1963. V bratislavskej pobočke 

vznikla odborná skupina inžinierskej geológie, ktorá mala spočiatku 41 členov 
a usporiadala t r i prednášky. Jej činnosť v ďalších rokoch ochabla, ale veľmi sa 
zaktivizovala znovu v rokoch 1973—1974. Aj keď počet prednášok stále stúpal 
Slovenský výbor CSMG prijal 24. 10. 1963 uznesenie o potrebe zvýšiť pred

náškovú činnosť najmä v odbore mineralógia, paleontológia a nové metódy, ako 
aj popularizáciu geologických vied v širokej verejnosti . 

Rok 1964 bol významný najmä z organizačného hľadiska. Podľa uznesenia 
XIV. zasadnutia Predsedníctva SAV 12. 10. 1964 bola zr iadená Komisia pre 
organizáciu vedeckých spoločností. Viedol ju člen korešpondent prof. dr. M. Ma

heľ. DrSc. Jej úlohou bolo koordinovať prácu všetkých vedeckých spoločností 
pri SAV z organizačnej, finančnej a plánovacej s t ránky. Ustanovenie tejto 
komisie malo v ďalších rokoch veľký význam z hľadiska tvorby plánov čin

nosti, navrhovania rozpočtov a sprostredkovania styku spoločností s Úradom 
Predsedníctva SAV. 

V rokoch 1960—1964 sa intenzívne zvyšoval počet členov slovenských po
bočiek. V roku 1964 už mala CSMG na Slovensku 385 členov. V roku 1964 sa 
zmenilo vedenie iba v žilinskej pobočke, kde sa od 11. 5. 1964 stal predsedom 
dr. J. Gašparík. 

Aj v roku 1965 sa práca mimobrat is lavských pobočiek hodnotila veľmi 
kladne. Preto sa Slovenský výbor CSMG, ktorý od 28. I. 1965 viedol dr. Ľ. Ivan, 
rozhodol požiadať žilinskú pobočku o usporiadanie XVI. zjazdu CSMG. Zjazd 
sa uskutočnil 23.—26 8. 1965 v Žiline a svojím významom a rozsahom prevýšil 
všetky dovtedajšie podujatia. Zúčastnilo sa na ňom 420 geológov, z toho 47 za

hraničných hostí. Zasadnutie, predzjazdovč a pozjazdové exkurz ie sa usku

točnili v troch sekciách: geológia Veľkej a Malej Fat ry , ložiská neras tných 
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surovín v strednej časti Slovenska, inžinierska geológia vodných diel v paleo
géne a mezozoiku spolu s hydrogeológiou Liptovskej kotliny a problematika 
vodných diel na východnom Slovensku. Bol vydaný 409stranový zjazdový 
sprievodca. Počas zjazdu bola v Drietome pri Trenčíne odhalená pamätná ta
buľa pri príležitosti 75. výročia smrti Jána Pettka, prvého profesora geológie 
a mineralógie na Banskej akadémii v Banskej Štiavnici. 

XVI. zjazd CSMG v Žiline bol významný aj z organizačnej stránky. Po 
prvýkrát sa na ňom vyslovila myšlienka odčleniť slovenské zložky CSMG. 
Tento návrh zjazdu bol prerokovaný a schválený v Slovenskom výbore CSMG. 
Ešte v tom istom roku hodnotila návrh Komisia pre organizáciu vedeckých 
spoločností a na svojom zasadnutí 12. 2. 1965 (bod 7) ustanovila, aby sa slo
venská sekcia CSMG osamostatnila pod názvom Slovenská geologická spoloč
nosť pri SAV. 

Okrem XVI. zjazdu CSMG sa v roku 1965 uskutočňovala v pobočkách aj 
intenzívna prednášková činnosť. Bolo 36 prednášok, 3 odborné semináre a je
den tematický zájazd. Počet členov dosiahol 385. V bratislavskej pobočke bola 
6. 7. 1965 založená odborná skupina pre mineralógiu ílov, ktorá však po krát
kom období činnosti zanikla. 

1. 1. 1966 sa oficiálne osamostatnili slovenské časti CSMG pod názvom Slo
venská geologická spoločnosť pri SAV, a to so súhlasom Ústredného výboru 
CSMG pri ČSAV a Úradu Predsedníctva SAV. Nový organizačný celok slo
venských geológov si dal ako jednu z hlavných úloh udržiavať úzke styky 
s bratskou CSMG a tak ako predtým koordinovať s ňou podujatia odborného 
i organizačného charakteru. Z organizačného odčlenenia však vyplynuli aj 
problémy. Išlo najmä o vlastný tlačový orgán, ktorý mala väčšina slovenských 
vedeckých spoločností. V úsilí založiť časopis SGS, ktoré trvalo niekoľko rokov, 
sa uskutočnili rokovania zástupcov SGS s rozličnými inštitúciami, v prvom 
rade s materskou SAV. Zodpovedné orgány SAV poukázali na nemožnosť 
financovať nový časopis, a preto SGS prijala iniciatívu Geologického priesku
mu, n. p., v Spišskej Novej Vsi a Slovenského geologického úradu v Bratislave. 
Bolo dohodnuté, aby nový tlačový orgán SGS vychádzal pod názvom Mine
ralia slovaca. Vydávanie časopisu bolo úradne schválené až koncom roku 1968 
a prvé čísla vyšli v roku 1969. O úspešnú realizáciu tohto kroku, pre sloven
skú geológiu veľmi významného, má veľké zásluhy vtedajší predseda SGS 
dr. Ľ. Ivan. 

Zaujímavým námetom z tých čias bol aj návrh SGS o odmeňovaní naj
lepších prác roka z odboru geológie medailou Dionýza Štúra a sumou 5000 Kčs. 
Dobrá myšlienka sa však pre nedostatok finančných prostriedkov neuskutoč
nila. 

Napriek organizačným problémom bol rok 1966 v znamení stúpajúceho 
trendu podujatí vo všetkých pobočkách. Počet členov stúpol na 392. 

Aj rok 1967 bol bohatý na intenzívnu činnosť. Vedenie SGS presadzovalo 
zásadu, aby sa okrem prednášok výrazne rozšírila vyššia forma odbornej čin
nosti _ tematické semináre a konferencie. Výsledky sa prejavili aj v praxi. 
Bratislavská pobočka usporiadala 22. 10. 1967 vulkanologické sympózium v Bra
tislave, spojené s tematickou exkurziou po Slovensku, Čechách a Morave. 
Vyšiel aj podrobný sprievodca. Pri príležitosti zasadnutia tektonickej komisie 
KBGA usporiadala bratislavská pobočka 13.—14. 12. 1967 v Smoleniciach sym
pózium o geologickej stavbe Karpát, Balkánu a Dinaríd za hojnej účasti za
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hraničných geológov. Na sympóziu bolo 16 prednášok. 
Veľmi intenzívne pracujúca košická pobočka sa zúčastnila na organizovaní 

IV. celoštátnej konferencie o mineralógii a petrológii ílov. Konferencia sa 
konala 12. —14. 9. 1967 v Košiciach, rokovala v troch sekciách a jej cieľom 
bolo poukázať na súčasný stav mineralógie a petrológie ílov. V rámci konfe
rencie, na ktorej bolo 143 účastníkov, z toho 13 zahraničných hostí, sa usku
točnila aj jednodňová exkurzia. 

V roku 1967 usporiadala SGS spomienkové oslavy v Bratislave a v Beckove pri 
príležitosti 140. výročia narodenia slávneho slovenského geológa Dionýza Štúra. 

Roku 1967 nastali zmeny len vo vedení bratislavskej a žilinskej pobočky. 
Predsedom bratislavskej pobočky sa stal dr. B. Leško a žilinskej pobočky 
dr. I. Šarík. 

Rok 1968 sa vyznačoval prípravou na XXIII. medzinárodný geologický kon
gres, ktorý sa konal v auguste 1968 v Prahe. Prevažná väčšina členov SGS sa 
zapojila do organizácie tohto podujatia či už v prípravnom výbore, v rozlič
ných komisiách, v organizačnom štábe kongresu, pri príprave a vedení ex
kurzií, z ktorých sa mnohé uskutočnili na Slovensku pod vedením členov SGS. 
Organizačný výbor kongresu ocenil prácu členov SGS čestným uznaním. 

Aj keď sa v roku 1968 venovalo veľa síl organizácii tohto vrcholného podu
jatia, nezaostávala ani ostatná, najmä prednášková a spolková činnosť. V bra
tislavskej pobočke sa utvorila odborná skupina geochémie. Ústredný výbor 
SGS schválil zriadenie pamätných tabúľ A. Kmeťovi, zaslúžilému slovenskému 
prírodovedcovi, na Sitne a J. Szabóovi. geológovi, ktorý sa zaslúžil o štúdium 
slovenských vulkanitov, na Szabóovej skale pri Hliníku n Hronom. Pamätné 
tabule prešli neskôr do správy Slovenskej pamiatkovej starostlivosti. 

V roku 1969 začal vychádzať tlačový orgán SGS Mineralia slovaca. Začiat
kom roku 1969 vyšli ešte dve čísla. Založenie a prevádzka časopisu, špecializo
vaného najmä na otázky geológie ložísk nerastných surovín Slovenska a zá
roveň plniaceho funkciu orgánu SGS. bolo veľkým úspechom a korunovaním 
niekoľkoročných snáh Ústredného výboru SGS a ochoty inštitúcií aplikovanej 
geológie a Slovenského geologického úradu. Nesplnilo sa však očakávanie, aby 
sa na financovaní časopisu zúčastňovala istým podielom SAV. Mineralia slo
vaca vychádza štyrikrát do roka (od roku 1976 šesťkrát ročne). Od začiatku 
mal časopis krátku výrobnú dobu a pre dobrú úroveň a aktuálnosť príspevkov 
si získal v geologických kruhoch veľkú popularitu. 

Činnosť spoločnosti v roku 1969 charakterizovala dobrá práca odborných 
skupín. Aktivizovala sa najmä odborná skupina geochémie, založená v roku 
1968. ktorá mala už 50 členov a usporiadala 4 prednášky, ako aj hydrogeolo
gická skupina, ktorá zorganizovala schôdzku všetkých hydrogeologických skupín 
v ČSSR a zúčastnila sa na organizácii seminára v Brne. Počet členov SGS 
stúpol na 430. 

Na valnom zhromaždení SGS v apríli 1970 v Bratislave sa SGS prihlásila 
k podpore nového kurzu vedúceho ku konsolidácii ekonomického a politického 
života. Uznesenie valného zhromaždenia bolo vyjadrené v liste Predsedníctvu 
SAV v auguste 1970. SGS sa ani v krízových rokoch 19681969 nespreneverila 
svojmu poslaniu — rozvoju vedeckého života a popularizácii geologických vied. 
ako aj rozvíjaniu stykov s geologickými spoločnosťami iných, najmä socialis
tických štátov. Tento postoj sa prejavil v sústavnom pokračovaní spolupráce 
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a organizovaní spoločných podujatí s geológmi sesterskej CSMG pri ČSAV 
a s geológmi ostatných socialistických krajín. 

Činnosť SGS v roku 1970 pokračovala s nezmenšenou aktivitou. Z väčších 
akcií treba spomenúť účasť odbornej skupiny hydrogeológie bratislavskej po
bočky na príprave a priebehu V. celoštátnej hydrogeologickej konferencie, ktorá 
sa konala v októbri 1970 v Brne. Štyri tematické sekcie konferencie viedli čle
novia SGS. Pobočka v Košiciach zorganizovala seminár s exkurziou o geológii 
a nerastných surovinách východného Slovenska so zahraničnou účasťou. Ži
linská pobočka spolupracovala pri organizovaní odborného seminára Krasové 
vody 7. 9 . 10. 1970 v Považskej Bystrici. Okrem toho mala SGS podiel na Tek
tonickej konferencii, ktorá sa konala v Smoleniciach v októbri 1970 (so za
hraničnou účasťou). 

Od 11. 12. 1970 je predsedom SGS prof. dr. C. Varček, predsedom bra
tislavskej pobočky sa stal. doc. dr. J. Seneš, predsedom žilinskej pobočky 
dr. V. Struňák, v košickej pobočke zostal predsedom prof. dr. J. Šalát. 

Začiatkom nového funkčného obdobia v roku 1971 vykonal Ústredný výbor 
SGS analýzu činnosti a vynaložil veľké úsilie na skvalitnenie práce. V strede 
pozornosti stálo najmä zabezpečovanie prednáškových miestností, analýza člen
skej základne, problém návštevnosti prednášok, ich odborná úroveň a možnosti 
vytvárať ďalšie odborné skupiny. Do popredia spolkovej činnosti sa dali od
borné semináre. 

Členovia SGS, najmä bratislavskej pobočky, sa v roku 1971 zúčastnili na prí
prave III. celoslovenskej geologickej konferencie, ktorá sa konala v Bratislave, 
a boli autormi väčšiny prednášok. Bratislavská pobočka zorganizovala 8. mája 
1971 úspešnú exkurziu do MĽR. Jej cieľom bolo nadviazať užšiu spoluprácu 
s Maďarskou geologickou spoločnosťou. 

V roku 1971 usporiadala SGS 52 prednášok (z toho 9 prednášok zahranič
ných hostí), najviac za celé trvanie spoločnosti. Počet členov narástol na 464. 

Negatívnou črtou tohto obdobia boli sústavné ťažkosti s financovaním edičnej 
činnosti. Napriek viacerým žiadostiam Ústredného výboru SGS Predsedníctvo 
SAV odmietlo poskytnúť príspevok na vydávanie časopisu Mineralia slovaca, 
ktorý plní funkciu orgánu spoločnosti (listom z 10. 7. 1971, č. 1061,71 — plán — 
Rž). Aj napriek tomu bola úroveň publikačnej činnosti veľmi potešiteľná. 

V roku 1972 pokračovala SGS vo svojej činnosti s novou intenzitou. Bra
tislavská pobočka spoluorganizovala seminár na tému Význam biogeochemic
kých výskumov a ich výsledky a náročnú celoštátnu pracovnú konferenciu 
odbornej skupiny paleontológie 10.—12. 5. 1972 v Smoleniciach. Hydrogeolo
gická odborná skupina zorganizovala 27. 5. 1972 exkurziu do Piešťan, pobočka 
v Žiline dvojdňový seminár pre pracovníkov ložiskovej geológie v Cremošnom 
a košická pobočka v spolupráci s Baníckou fakultou VST a Domom techniky 
v Košiciach rozsiahle sympózium o aplikácii medzných vied v užitej minera
lógii, geológii a technológii 5. 9 . 6. 1972. Na sympóziu bolo v 6 sekciách 
19 prednášok našich i zahraničných autorov. Počet účastníkov bol 125, z toho 
14 zahraničných hostí. Referáty sa publikovali v asi 300stranovom čísle Mi
neralia slovaca, roč. 5, č. 4, 1973. Okrem tohto podujatia spoluorganizovala 
košická pobočka (spolu s VŠT) konferenciu pri príležitosti 20. výročia zalo
ženia Baníckej fakulty VŠT a v máji exkurziu do Moravského krasu pre mla
dých geológov. 

V roku 1972 sa vyriešili organizačné otázky. 23. 6. 1972 schválilo Minister
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stvo vnútra SSR pod č. VVS 1-269 1972 nové stanovy Slovenskej geologickej 
spoločnosti. 

Personálna zmena bola len v bratislavskej pobočke, kde sa 23. 6. 1972 stal 
predsedom dr. M. Rakús. 

Aj v roku 1973 bola činnosť SGS veľmi rozsiahla. V bratislavskej pobočke 
vznikla 8. 5. 1973 odborná skupina sedimentológie. Mnoho iniciatívy v tomto 
roku vynaložili členovia SGS na prípravu X. kongresu Karpatskobalkánskej 
geologickej asociácie, ktorý sa konal 1.—8. 9. 1973 v Bratislave. Hydrogeolo
gická odborná skupina usporiadala v Bratislave odborný celoštátny seminár 
o aktuálnych problémoch hydrogeológie s účasťou 45 geológov. Okrem toho 
bratislavská pobočka usporiadala exkurziu do kryštalinika v okolí Brezna. 

Košickú pobočku postihla začiatkom 1973 nenahraditeľná strata úmrtím 
dlhoročného predsedu pobočky a zaslúžilého pracovníka SGS prof. dr. J. Ša
láta. Do konca roku vykonával funkciu predsedu pobočky Ing. G. Timčák. 
Predsedom žilinskej pobočky sa stal dr. K. Malatinský. 

Roku 1974 sa vyznačoval ďalším zvyšovaním kvality práce SGS. Touto čin
nosťou SGS prispievala svojím podielom k plneniu uzáverov májových plén 
ÚV KSC a KSS o vedeckotechnickom rozvoji, ktoré pripísali dôležité miesto 
vedeckému výskumu a rýchlemu odovzdávaniu výsledkov výskumu do praxe. 

V roku 1974 najintenzívnejšie pracovala bratislavská pobočka. Znovuoživená 
odborná skupina inžinierskej geológie usporiadala 5 prednášok a trojdňovú 
exkurziu, hydrogeologická odborná skupina sa zapojila do organizovania VI. ce
loštátnej hydrogeologickej konferencie, ktorá bola 2 . 4 . 10. 1974 v Košiciach. 
Členovia SGS pripravili na konferenciu 12 referátov. Na konferencii bolo 
31 prednášok, jednodňová exkurzia, počet účastníkov bol 240. Geochemická 
odborná skupina sa zúčastnila na organizovaní seminára o rozvoji geochémie 
na Slovensku na Jahodnej 6.7 . 11. 1974. Okrem toho uskutočnila v rámci SGS 
päť prednášok. Odborná skupina sedimentológie zorganizovala 27. 3. 1974 
v Bratislave seminár o sedimentologickom výskume západokarpatskej neogén
nej molasy. na ktorom bolo päť referátov. 

Za predsedu košickej pobočky bol 12. 2. 1974 zvolený prof. Ing. L. Rozlož
ník, CSc. za tajomníka dr. P. Grecula, CSc. Košická pobočka bola poverená 
náročnou prípravou a usporiadaním XX. jubilejného celoštátneho geologického 
zjazdu v roku 1975 v Košiciach. Okrem toho usporiadala ešte 9 prednášok. 

Žilinská pobočka v roku 1974 spolupracovala pri organizácii VI. celoštátnej 
hydrogeologickej konferencie. Okrem toho zorganizovala jednodňový seminár 
s hydrogeologickou tematikou, na ktorom bolo 5 referátov, a usporiadala ešte 
2 prednášky. 

Do jubilejného roku 1975 vstúpila SGS s dobrou bilanciou práce za 20 rokov 
svojej činnosti. V roku 1975 dosiahla vysokú aktivitu najmä bratislavská a ko
šická pobočka. V súčasnosti v bratislavskej pobočke SGS pracuje 5 odborných 
skupín, a to geochemická, hydrogeologická, sedimentologická. inžinierskogeolo
gická a všeobecnogeologická. Najintenzívnejšie pracovala odborná skupina inži
nierskej geológie, ktorá usporiadala 8 prednášok. Skupina hydrogeológie uspo
riadala 2 prednášky a exkurziu zameranú na geotermálne vrty v Podunajskej 
nížine, skupina všeobecnej geológie 4 prednášky, sedimentológie 3 a skupina 
geochémie 2 prednášky. Bratislavská pobočka bola poverená spoluprácou na 
konferencii Československá geológia a globálna tektonika, ktorá sa uskutočnila 
21.—24. 5. 1976 v Smoleniciach za spoluúčasti inštitúcií ČSAV, SAV, SVTS, 
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CD 
to 

Štatistický prehľad činnosti a počtu členstva SGS za roky 1955—1975 

Rok 

~1955 
1956 
1957 
195i! 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

~1968 
~1969 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

bra t i s l avká pobočka 
prednášky 

dom. j zahr . h. 
i 

7 
8 
7 
9 

* 
* 9 
* 
* 

8 
9 

12 
* 
21 
10 
15 

* 
26 
17 
20 
23 
11! 

konf., 
sympóz., 
seminá re 

1 
3 
5 

1 
1 

5 
2 
5 

5 
6 
7 

1 

1 
1 
1 

1 

2 
1 
1 
2 
1 
2 

1 

ex
kurzie 

2 

4 

1 

3 
1 
1 
1 

košická pobočka 
prednášky 

dom. 

6 

13 
8 
8 

14 

7 
6 
7 

10 
10 
4 
9 

1 l 14 

zahr . h. 

3 

3 
2 

2 
2 

4 
1 
2 

konf., 
sympóz., 
seminá re 

1 

I 

1 

2 

2 

1 

ex 
kurzie 

3 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

žil inská pobočka 
prednášky 

dom. 

* 
8 
7 
6 
7 
9 

5 
3 
2 
8 

13 
23 
10 
2 

6 1 

zahr . h. 

1 

1 

konf., 
sympóz., 
s e m i n á r e 

2 

1 

1 

2 

e x 
kurzie 

3 

2 

Počet 
členov 

63 

132 
144 
159 
169 

326 
385 
392 
398 
426 
430 
440 
464 
469 
489 
481 
524 

* Údaje v archívoch SGS a SAV nie sú úplné 



Slovenského geologického úradu a GÚDŠ. 
V roku 1975 sa predsedom bratislavskej pobočky stal dr. T. Koráb. 
Úspechy slovenskej geológie za ostatné desaťročie bilancoval XX. celoštátny 

geologický zjazd členov SGS a CSMG v Košiciach 23.27. 6. 1975. Jeho orga
nizácia, ako aj usporiadanie súbežnej výstavy na VŠT v Košiciach na tému 
Nerastné suroviny východného Slovenska patria k záslužným činom košickej 
SGS. Na zjazde bolo 405 účastníkov, z toho 17 zahraničných hostí, 5 referátov 
a 5 exkurzií. Hlavné referáty sa publikovali v časopise Mineralia slovaca, roč. 7, 
č. 3 a obsiahly sprievodca v Mineralia slovaca roč. 7, č. 4 v r. 1975. Okrem toho 
košická pobočka usporiadala ešte 9 prednášok a v spolupráci so SVTS zorga
nizovala exkurziu na polymetalické ložiská v PĽR. 

XX. zjazd nebol len pracovným zjazdom, ale aj zhodnotením úspechov slo
venskej geológie pri výskume geologickej stavby a ložísk nerastných surovín 
Slovenska, ako aj prehliadkou prínosu geologického výskumu pre industriali
záciu východného Slovenska a celé naše národné hospodárstvo. 

Zjazd kladne hodnotil dvadsaťročnú prácu spoločnosti pri zvyšovaní odbor
nej úrovne členov a pri propagácii našej vedy na medzinárodných fórach, ako 
o tom svedčí rad podujatí usporiadaných v spolupráci so zahraničnými ve
deckými spoločnosťami, najmä zo socialistických krajín. 

Negatívnym javom je to, že SAV neumožňuje aktívny oficiálny styk repre
zentantov spoločnosti so zahraničnými partnermi, čo marí úsilie o užšiu 
medzinárodnú spoluprácu s bratskými zahraničnými spoločnosťami. Rozšírenie 
zahraničných stykov zostáva jednou z dôležitých úloh budúcnosti. 

Za dvadsaťročné trvanie spoločnosti bolo usporiadaných asi 500 prednášok. 
V súčasnosti má SGS 524 členov, z toho 6 čestných, organizovaných v troch 
pobočkách a piatich skupinách. 

V podmienkach vysoko rozvinutého československého priemyslu má veľký 
význam dobre preskúmaná základňa nerastných surovín. Z tejto základne čer
pajú mnohé dôležité odvetvia národného hospodárstva, ako energetika, hut
níctvo, chemický priemysel, výroba stavebných hmôt, keramika, sklárstvo 
a mnoho ďalších. Stúpajúce nároky bude treba v budúcnosti zabezpečovať zvy
šovaním zásob nerastných surovín, čo predpokladá aktivizáciu geologických 
disciplín. Dnes už nemožno počítať s podstatným zvyšovaním počtu pracov
níkov zaoberajúcich sa geologickým výskumom. Preto bude treba vytýčené 
ciele zabezpečovať zvyšovaním kvality práce. To sa môže uskutočniť iba zlep
šením kvalifikácie kádrov v súčinnosti s technickým rozvojom, na čom sa 
významne podieľa aj SGS výmenou najnovších poznatkov na prednáškach, 
seminároch a konferenciách. 

Jubilejné dvadsiate výročie práce spoločnosti je bilanciou dobrej práce dob
rovoľných pracovníkov z radov geológov, ktorí tak plnia základné poslanie 
SGS — rozširovať poznatky na poli vedeckého výskumu, prenášať ich do praxe 
a zvyšovať kvalitu práce. Slovenská geologická spoločnosť chce i v budúc
nosti, nadväzujúc na svoju doterajšiu činnosť, vytvárať predpoklady pre opti
málny rozvoj geologických vied na Slovensku a ich spoločenské využitie 
v prospech rozvoja Československej socialistickej republiky. 

M. Harman 
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