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KRONIKA 

Prof . R N D r . J a k u b K a m e n i c k ý še sťdes i a t ročný 

17. marca 1977 sa dožil šesťdesiatich rokov univerzitný profesor Jakub Kamenický, 
člen Katedry petrografie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bra
tislave. Toto jubileum si s úctou pripomína celá slovenská geologická verejnosť, 
predovšetkým však jeho poslucháči, ktorých zasväcoval do problematiky petrografie 
a západokarpatského kryštalinika, ale aj tí, s ktorými sa zúčastňoval pri zabezpečo
vaní nerastných surovín hlavne v Spišskogemerskom rudohorí. Pri tejto príležitosti 
si pripomenieme niektoré závažnejšie udalosti v živote jubilanta. 
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Prof. J. Kamenický sa narodil vo Veľkom Folkmári v okrese Spišská Nová Ves. 
Po skončení Csl. štátnej reálky v Košiciach pokračoval v štúdiách na Prírodovedec
kej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, ktoré pre vojnové udalosti ukončil v roku 
1942 na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave. Doktorát urobil v roku 1946 z geológie, 
pretrografie a mineralógie na Prírodovedeckej fakulte UK v Prahe. 

V období rokov 1941 až 1945 bol výpomocným a riadnym asistentom na Ka
tedre mineralógie a petrografie Prírodoveleckej fakulty Slovenskej univerzity. 
V jeseni v roku 1944 odišiel z Bratislavy a v polovici januára 1945 prešiel na oslo
bodené územie do Košíc, kde sa spolu s doc. M. Kuthanom zúčastňoval na obnove 
banských prevádzok, organizoval nové vedenia banských podnikov, ktoré bolo treba 
personálne nanovo obsadiť, zabezpečiť potrebný materiál na prevádzku baní, čo 
si vzhľadom na povojnový stav vyžadovalo nesmiernu námahu. Medzi prvé po
vojnové akcie patrili aj rekonštrukčné práce pri obnove dopravy v Tahanovskom 
tuneli a zabezpečenie ťažby antracitu vo Veľkej Tŕni (zemplínsky ostrov) pre postu
pujúcu Červenú armádu v množstve 4—5 vagónov denne. Vo februári 1945 sa náš 
jubilant už zúčastňoval na organizovaní zjazdu baníkov v Košiciach. 

Koncom vojny spolu s prof. R. Lukáčom presťahovali laboratórne zariadenie Ka
tedry mineralógie a petrografie SVŠT do Bánoviec nad Bebravou, kde ho zamurovali. 
Túto akciu urobili napriek rozhodnutiu ministerstva školstva tzv. slovenského štátu, 
ktoré nariadilo evakuáciu všetkého zariadenia slovenských vysokých škôl do Ne
mecka. 

Začiatkom marca 1945 prof. J. Kamenický spolu s dr. M. Kuthanom obnovili v Ko
šiciach činnosť Štátneho geologického ústavu. Bola to prvá vedecká inštitúcia na oslo
bodenom území. Riaditeľom ústavu sa stal doc. M. Kuthan. V rámci ústavu sa 
započalo s geologickým mapovaním uhoľného ložiska vo V. Tŕni a v okolí Drienovca, 
najmä však v okolí rudných ťažobných rajónov, na čom mal hlavnú zásluhu ju
bilant. 

4. mája 1945 odišiel prof. J. Kamenický spolu so Slovenskou národnou radou 
do Bratislavy, kde svoju činnosť preniesol aj Štátny geológ, ústav. Na požiadanie 
ústavu bol prof. Kamenický uvolnený zo školských služieb, aby mohol organizovať 
ústav a pripraviť jeho náplň. Hlavnou úlohou bolo geologicky zhodnotiť Nemcami 
vyrabované bane. Banské závody okrem Rudnian a Nižnej Slanej boli natoľko vy
rabované, že zásoby postačovali len na 4—6mesačnú ťažbu. Bola to aj politická úloha, 
pretože okrem potrebných surovín bolo treba zabezpečiť aj prácu pre baníkov. Okrem 
prof. Kamenického sa na týchto prácach zúčastňovali aj D. Andrusov, M. Kuthan, 
R. Lukáč, J. Katyk, teda všetci (5) geológovia ústavu. Bolo treba ústav kádrovo 
doplniť a vyškoliť ľudí pre rudnú problematiku. Touto úlohou poverili prof. Ka
menického a J. Kantora. 

Zaisťovanie surovinovej bázy sa sústredilo do Spišskogemerského rudohoria, kde 
v období rokov 1945 až 1951 pracovala prevažná časť geológov ústavu a fakulty 
a v rokoch 1951—1954 všetci pracovníci ústavu a fakulty (v roku 1954 sa započali 
spracovávať aj iné oblasti, a to v súvislosti s pripravovanou edíciou geologických máp 
1 : 200 000). Jubilant mal z odbornoorganizačnej stránky na starosti celý Spiš, Dob
šinú a V. Slanú. Sám spracoval oblasť Dobšinej, V. Slanej, Sloviniek, Grellenseifenu 
a Zakaroviec. Výsledky týchto prác sú v posudkoch (spolu 92). Okrem rudnej proble
matiky prof. Kamenický spracoval z inžinierskogeologickej stránky aj oblasť Dob
šinej, a to v súvislosti s inžinierskogeologickými stavbami Dobšiná I a II a urobil 
aj expertízne posudky keramických surovín SGR. Prof. Kamenický v tomto období 
vychoval mnoho pracovníkov v rudnej problematike, ktorí potom tvorili odborný 
geologický základ Východoslovenského rudného prieskumu, neskôr Geologického 
prieskumu. Mnoho dnešných popredných pracovníkov aplikovanej geológie na Slo
vensku pracovalo do r. 1954 pod vedením prof. Kamenického, ktorý ich zasväcoval 
do geologickej, ložiskovoprieskumnej a technickej geológie. 

Po konsolidácii geologickoprieskumných a ťažobných podnikov odišiel prof. J. Ka
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menický 1. mája 1954 na Fakultu geologicko-geografických vied UK v Bratislave, 
kde pôsobil ako docent. V roku 1957 sa zásluhou jubilanta zriadila prvá a doteraz 
jediná katedra petrografie na Slovensku, na ktorej jubilant pôsobí dodnes (od roku 
1957 ako riadny univerzitný profesor so zameraním na petrografiu a geológiu kryš-
talinika). 

Jubilant hneď od počiatku svojej vedeckovýskumnej činnosti pochopil, že bez 
vyriešenia základných otázok geologickej stavby, magmatizmu, litológie a metamor
fizmu nemožno ani v oblasti Spíšskogemerského rudohoría realizovať plány prak
tickej geológie. Dokazujú to aj jeho práce o kyslom vulkanizme staršieho paleozoika, 
0 gemeridných granitoch (spolu s L. Kamenickým), ako aj o horninovej asociácii, 
ktorú dnes chápeme ako ofiolitovú formáciu. Práce J. Kamenického z oblasti Spiš
skogemerského rudohoria sa stali modelom na riešenie genetických problémov kom
plexov eruptív a metamorfitov. Preto výsledky prác jubilanta nestratili na aktuál
nosti a všetky jeho základné petrogenetické závery platia dodnes. 

Prechodom z Geologického ústavu na vysokú školu v roku 1954 došlo aj k zmene 
orientácie vo vedeckej práci jubilanta. Aj keď v prvých rokoch pobytu na fakulte 
sa venoval skôr rozpracovanej problematike, vyzbrojený poznatkami z mapovania 
paleozoických komplexov Spišskogemerského rudohoria a z laboratórneho štúdia 
typov eruptív a metamorfitov postupne prešiel na riešenie pravdepodobne najzloži
tejšej geologickej problematiky Západných Karpát — petrogenézy horninových kom
plexov západokarpatského kryštalinika. Niekoľko sezón mapoval eruptívne a meta
morfované komplexy Považského Inovca, z ktorého zostavil geologickú mapu 
1 : 25 000 (rukopis). 

V ďalších rokoch sa prof. J. Kamenický venoval terénnemu a laboratórnemu vý
skumu kryštalinika a mladšieho paleozoika Slovenského rudohoria. V tejto klasickej 
oblasti alpínskej metamorfózy a rekryštalizácie rozpracoval najmä problematiku 
mylonitizácie a diaftorézy horninových komplexov pararulového, amfibolitového 
a granitového radu. Časť výsledkov štúdií, i mapa 1 : 50 000, je v tlači. 

V Regionálnej geológii Československa (editor T. Buday) jubilant spracoval proble
matiku litológie, metamorfózy a magmatizmu tatridného a veporidného kryštalinika 
a paleozoika Spišskogemerského rudohoria. 

Dlhoročné skúsenosti zo štúdia paleozoika Spišskogemerského rudohoria a pred
karbónskych útvarov tatridného a veporidného kryštalinika jubilant plne využil pri 
zostavovaní prehľadných máp — mapy metamorfovaných zón Československa (editor 
J. Suk), metamorfovanej zonálnosti západokarpatskej oblasti pre karpatskobalkán
sku oblasť (spolu s. E. Kristom, editor E. SzádeczkyKardoss); spolu s E. Kristom je 
autorom časti listov 10 a 11 Metamorphic map of Europe vydanej pod patronátom 
UNESCO (editor H. J. Z ware). 

Na vytvorenie vedeckého profilu a zameranie jubilanta mal pravdepodobne naj
väčší vplyv polročný študijný pobyt vo Švajčiarsku v rokoch 1947—1948 u prof. P. 
Niggliho v Zurichu, u prof. M. Reinharda v Bazileji, ďalej u prof. Huttenlochera 
v Berne a prof. Gysina v Ženeve. Učast na zasadnutí zahraničných spoločností a na 
sympóziách mu pomáhala realizovať smelé plány vo výskume vždy podľa svetového 
trendu (účasť na zasadnutiach AZOPRO v Poľsku v roku 1973 a na Bajkale v ZSSR 
v roku 1969, zasadnutie Medzinárodnej mineralogickej asociácie v Zurichu v roku 
1959, účasť na sympóziu venovanom problematike európskych variscíd v NDR r. 1974 
a i.). Študijné cesty do Belgicka, rumunských Karpát, rakúskych Alp a Maďarska 
mu umožňovali udržiavať početné a nadväzovať stále nové osobné kontakty. 

Okrem vedeckovýskumnej činnosti, v ostatných dvoch desaťročiach aj namáhavej 
pedagogickej práce, bol prof. J. Kamenický vždy spoločensky činný. Po zriadení Slo
venského výboru spoločnosti pre mineralógiu a geológiu sa stal prvým predsedom 
bratislavskej pobočky a členom čsl. výboru, bol 6 rokov predsedom prezídia Sloven
ského výboru Csl. spoločnosti pre geológiu a mineralógiu, jedno funkčné obdobie 
prodekanom Fakulty geologickogeografických vied, členom vedeckej rady Univer

237 



zity Komenského, vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty, Geologického ústavu a i. 
Je členom čsl. komisie pre udeľovanie najvyšších vedeckých hodností. Za aktivitu 
na medzinárodných fórach poctili prof. J. Kamenického členstvom v niekoľkých 
zahraničných geologických spoločnostiach. Je členom redakčných rád geologických 
časopisov, okrem iných aj Cas. pro min. a geol., Acta geolog.et. geogr. UC. 

S osobou jubilanta je neodmysliteľne späté jeho pedagogické pôsobenie na Univer
zite Komenského v Bratislave. Zanietený vedec a obetavý učiteľ prednášal stovkám 
poslucháčov petrografiu eruptívnych a metamorfovaných hornín — vybrané kapitoly 
Z geológie kryštalinika. Desiatky študentov zapojil do riešenia petrogenetických prob
lémov eruptív a metamorfitov. Nebude neskromné, keď celú plejádu jeho študentov 
(dnes už celé dve desiatky diplomantov a vedeckých ašpirantov) zahrnieme do školy, 
ktorej sa stal zakladateľom. 

Vďaka vzácnej objektivite a individuálnemu prístupu si jubilant napriek vyso
kým požiadavkám na študentov získal ich hlbokú a trvalú úctu. 

Na šesťdesiate narodeniny želá jubilantovi prof. Jakubovi Kamenickému celá 
slovenská geologická obec pevné zdravie a veľa ďalších úspechov v bádateľskej 
činnosti. 

Ján Bartalský — Pavol Grecula 
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