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25 rokov geologického prieskumu na Slovensku 
Na plnenie smelých cieľov socialistickej výstavby našej republiky, ktoré po 

víťazstve pracujúceho ľudu vo februári 1948 vytýčila Komunistická s t rana 
Československa, bolo nevyhnu tné podstatne zvýšiť ťažbu nerastných surovín 
z domácich zdrojov. 

Odborné geologické inštitúcie a š tá tne orgány si velmi dobre uvedomili, že 
staré formy využívania surovín, ako aj ich vyhľadávanie a hodnotenie už ne

zodpovedali nebývalým požiadavkám spoločnosti, ktorá sa dala na cestu budo

vania socializmu. Pr i tom si pokrokovo zmýšľajúci odborníci nemohli nevšimnúť 
obrovské úspechy, ktoré v oblasti vyhľadávania, prieskumu a využitia surovín 
dosiahol Sovietsky zväz. A tak na základe skúseností geológov prvej socialis

tickej kraj iny na svete aplikovaných na podmienky nášho štátu vzniklo aj 
nové odvetvie zaoberajúce sa geologickým výskumom ložísk nerastných su

rovín. 
Na základe budovateľského programu KSČ a Prvého päťročného plánu 

vznikli od roku 1950 do roku 1952 nové organizačné jednotky poverené 
výskumom ložísk neras tných surovín. V odvetví Ministerstva hút a rudných 
baní bol na Slovensku založený Západoslovenský rudný prieskum v Turčian

skych Tepliciach (neskôr presídlený do Banskej Bystrice) a Východoslovenský 
rudný pr ieskum v Spišskej Novej Vsi. V rezorte spravovanom Ministerstvom 
palív a energet iky sa vytvori l Uhoľný prieskum v Turčianskych Tepliciach 
a ne rudným pr ieskumom na území Slovenska bol poverený Nerudný prieskum 
v Brne. 

Organizačné zámery a delimitácia podnikov sa skončili v roku 1952 a tento 
rok pokladáme aj za rok zrodu ložiskového geologického prieskumu na Sloven

sku a zároveň vzniku národného podniku Geologický prieskum v Spišskej 
Novej Vsi. 

Rýchly rozvoj geologického pr ieskumu si vyžadoval stále nové formy orga

nizácie, a preto sa postupne uskutočnil rad organizačných zmien. Po niekoľko

ročnom jestvovaní rezortných podnikov sa prejavili nedostatky v ich systéme, 
a preto bol v roku 1958 založený Ústredný geologický úrad v Prahe a podniky 
na Slovensku sa zlúčili do jedného celku — Geologického prieskumu v Turč ian

skych Tepliciach (neskôr bol preložený do Žiliny). Jeho úlohou bolo vykonávať 
ložiskový pr ieskum vrá tane inžinierskej geológie a hydrogeológie. V roku 1965 
sa táto organizácia rozdelila na dva podniky — Inžinierskogeologický a hydro
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geologický prieskum v Žiline a Geologický prieskum v Spišskej Novej Vsi. 
Tak sa vytvorila organizačná štruktúra, ktorá je aj v súčasnosti. 

Fre geologický prieskum malo veľký význam federatívne usporiadanie nášho 
socialistického štátu. 1. januára 1969 vznikol národný orgán Slovenský geolo
gický úrad v Bratislave. Bol to zároveň začiatok najvýznamnejšieho a naj
rýchlejšieho rozvoja podniku Geologický prieskum. 

V uplynulom štvrťstoročí geologická služba zabezpečila pre rozvíjajúci sa 
priemysel najmä nerudné suroviny. Tieto roky sú poznamenané nevídaným 
rozmachom ťažby nerastných surovín, pričom možno konštatovať, že všetky 
zásoby surovín, ktoré sa v súčasnosti ťažia, preskúmala generácia geologických 
pracovníkov prieskumných organizácií, ktorých 25. výročie vzniku si v tomto 
období pripomíname. Vykonal sa obrovský kus práce v rozličných etapách prie
skumu a výsledky pozitívnych vyšších etáp sa už priemyselne využívajú. 

Za 25 rokov bolo ukončených 80 záverečných správ z prieskumných akcií 
zameraných na železnú rudu, 7 na mangánové rudy. 7 na olovnatozinkové 
rudy. 16 na antimonitové rudy, 11 na ortuťové. 6 na zlaté a strieborné a 2 na 
cínové rudy. 

Ukončilo sa 30 prieskumných akcií na magnezit. 38 na dolomit, 95 na vá
penec a cementárske suroviny, 22 na žilný kremeň a kremenec, 5 na azbest, 
13 na sadrovec a anhydrit. 6 na kamennú soľ, 65 na keramický íl a bentonit, 
20 na piesok. 5 na diatomít, 7 na perlit. 8 na čadič, 194 na stavebný a deko
račný kameň. 111 na štrkopiesok a 208 na tehliarske suroviny. 

Rozvoj slovenskej ťažby uhlia je založený na geologickom prieskume pra
covníkov jubilujúcich podnikov. 

Za 25 rokov činnosti prieskumných organizácií vzrástol nielen rozsah práce 
geologickej služby, ale najmä kvalita jej práce a profesionálna úroveň, odborné 
skúsenosti i kvalifikovanosť pracovníkov. Zatiaľ čo v roku 1953 bolo vo všet
kých organizáciách dovedna 26 geológov s vysokoškolskou kvalifikáciou, dnes 
pri vyhľadávaní a prieskume surovín pracuje v podniku 96 vysokoškolsky 
vzdelaných pracovníkov s bohatou praxou a skúsenosťami. Práca sa v pod
statnej miere špecializovala. V súčasnom období sa na riešení úloh v pracov
ných tímoch okrem geológov riešiteľov terénnych úloh zúčastňuje ďalších 
12 technológov. 8 hydrogeológov. 13 mineralógov a petrografov s vysoko
školským vzdelaním. Zatiaľ čo v roku 1953 v laboratóriách pracovali len dvaja 
absolventi vysokých škôl, v súčasnosti na tomto úseku plní naliehavé úlohy 
18 takýchto pracovníkov atď. 

Odborne vyspelý pracovný kolektív podniku sa už dnes odborne i nublikačne 
zúčastňuje na vytváraní nových, progresívnych náhľadov nielen v oblasti ložísk 
nerastných surovín, lež aj v geologickej stavbe a tektonike jednotiivycn záuj
mových území. Vysokú odbornú úroveň a ustavičný profesionálny vzostup 
pracovníkov geologickej služby nášho podniku dokumentuje i to, že pre po
treby výmeny vedeckých a odborných informácií bolo nevyhnutné vytvoriť 
samostatný periodický časopis geologickoprieskumných organizácií na Sloven
sku Mineralia slovaca. ktorý od jeho založenia vydáva Geologický prieskum. 

V tomto čísle časopisu Mineralia slovaca chceme odbornými príspevkami 
pracovníkov nášho podniku dokumentovať obrovský rozvoj kvality i kvantity 
našej práce, jej celospoločenskej prospešnosti, a tak si pripomenúť významné 
výročie slovenskej geológie i nášho národného podniku. 

Ján Bartalský 
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