
Mineralia slovaca, 10 (1978), 4, 381—382, Bratislava 

KRONIKA 

Ing. Ivan Čillík, CSc , päťdesiatročný 

2. januára 1978 sa dožil päťdesiatich TOKOV po

predný slovenský prieskumný geológ Ing. Ivan Čil

lík, CSc. 
Narodil sa v kovorobotníckej rodine v Podbre

zovej. Fo gymnaziálnych štúdiách v Brezne a po 
absolvovaní Vysokej školy baníckej v Ostrave pra
coval najskôr v Geologickom ústave Dionýza Štúra 
a potom až do roku 1964 v Geologickom prieskume. 
Stal pri jeho zrode ako geológ v Smolníku, ne
skôr bol závodným a podnikovým geológom v Zá
padoslovenskom rudnom prieskume v Banskej Bys
trici a napokon námestníkom riaditeľa v Geologic
kom prieskume v Turčianskych Tepliciach a v Ži
line. 

Od roku 1964 pôsobil v sekretariáte Rady vzájomnej hospodárskej pomoci 
v Moskve ako odborný poradca a po krátkom čase špecializovanej činnosti vo svo
jom kmeňovom podniku pracoval od roku 1969 vo Federálnom výbore pre priemysel 
v Prahe. Jubilantova láska ku geológii bola veľmi silná, a tak sa po kratšom 
intenzívnom pracovnom období Ing. Cillík vrátil k svojej vlastnej proťesii, k priesku
mu ložísk. 

Ing. I. Cillík, nadväzujúc na bohaté praktické poznatky a široký teoretický základ, 
rieši a riadi špecializované úlohy, mnohé aj celoslovenského významu. Z palety jeho 
odborných diel treba spomenúť najmä práce zamerané na metodiku geologického 
prieskumu a prospekcie s osobitným zameraním na aplikáciu geochemických metód, 
na široké využitie matematických metód v geológii (metodika prieskumu, výpočty 
zásob), na otázky ekonomiky prieskumu a nerastných surovín. Výpočet odborných 
záujmov Ing. Cillíka by nebol úplný, keby sme nespomenuli záslužné a často prie
kopnícke práce zamerané na vrtnú techniku a technológiu. Vari najvýznamnejšie sú 
jeho štúdie o problematike orientovaných vrtov. 

Odrazom bohatej aktivity, nevšednej pracovitosti a vysokej odbornej zdatnosti 
jubilanta je takmer 50 odborných a vedeckých publikácií, okolo 15 záverečných 
správ a vela rozmanitých expertíz, oponentúr a pod. Jeho univerzálne geologické 
vedomosti sa najlepšie odrážajú v širokom obsahovom zameraní publikácii a správ. 
Špecifickou črtou prác jubilanta je perspektívnost a objavnosť, ktoré sú odrazom 
jeho logických úvah podložených širokou teoretickopraktickou osnovou. Jeho od
bornej progresivnosti zodpovedá aj progresivnosf osobná. Je náročný najmä voči 
sebe, ale o nič menej voči spolupracovníkom, od ktorých vyžaduje dôsledné plnenie 
úloh. Je to nielen výsledok jeho socialistického uvedomenia, ale aj večnej túžby 
po novom, lepšom. 

Svoje prednosti a skúsenosti využíva Ing. I. Cillík v ostatných rokoch \ Geolo
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gickom prieskume pri odborno-metodickom riadení prospekčných a prieskumných 
prác v tatroveporidách, ale aj pri mimoprieskumných akciách, akou je napr. ria
denie odbornej spolupráce s Bulharskou ľudovou republikou na úseku vyhľadávania 
niektorých typov rudných ložísk, práca v komisiách pre prognózy, v poradnom 
zbore pre zavádzanie matematických metód v geológii a pod. 

Na päťdesiate narodeniny želáme Ing. Ivanovi Cillíkovi, CSc, do dalších rokov 
plodného a prácou naplneného života pevné zdravie, veľa úspechov pri realizácii 
zámerov slovenskej prieskumnej geológie, najmä v tatroveporidnom kryštaliniku, 
ktorého geologickoložiskové problémy sa stali v ostatných rokoch jeho veľkou láskou. 

Miroslav Slavkay — Ján Valach 

AKTUALITY 

Kvalitná tehliarska surovina pri Kelči 

IVAN KRI2ÁNI 

Významný výskyt kvalitného tuhoplastického ílu zistený pri vyhľadávacom 
prieskume na ortuť (cf. Záverečná správa z úlohy Vranov—Kelča, Hg, I. K r i ž á n i 
et al. 1977) je situovaný 500—1200 m východne od obce Nová Kelča v okrese Vranov 
nad Toplou (Východoslovenský kraj). 

Hruborytmické súvrstvie pestrobarevného ílu. zmapované a orientačne overené 
ryhami a mapovacími vrtmi v sieti 150X300 m, tvorí severný okraj východného 
vývoja krynickej jednotky magurského príkrovu. 

Nepetrifikovaný slabovápnitý až nevápnitý tuhopiastický íl červeného, žltého, 
svetlosivého až čierneho odtieňa tvorí 1 —10 m hrubé vrstvy, ktoré od seba od
deľujú iba 5—10 cm šošovkovité laminy jemnozrnného sľudnatokremeňového piesku. 
Od okolitých flyšových íácií sa súvrstvie pestrého ílu výrazne odlišuje vysokým 
obsahom sadrovca a 30—60 n

0ným obsahom ílových minerálov skupiny kaolinitu 
a illitu pri prevahe kaolinitu nad illitom. Prachovitá a piesčitá frakcia pestrého ílu 
sa skladá hlavne z kremeňa, sľudy, čiastočne argilitizovaného živca, limonitových 
a hydrohematitových granuliek, úlomkov pieskovca a slienitého ílovca. 

Pestré spoločenstvo foraminifer a vápnitého nanoplanktónu, ktoré identifikovala 
V. Gašparíková vo vzorkách z vrtov KV2, 7, 8, obsahuje paleocénne, eocénne, 
spodnooligocénne a (?) spodnomiocénne druhy. 

Orientačný laboratórny rozbor 16 priemerných vzoriek odobratých pozdĺžnym roz
poltením jadra zo 7 mapovacích vrtov (obr. 1) po 5—15 m intervaloch zistil tieto 
keramickotechnologické vlastnosti súvrstvia pestrého ílu: objemový podiel uhliči
tanovej zložky 7 + 5 " o, rozrábacia voda na plasifikáciu pracovného cesta 27,5 + 5 %, 
zmrštenie sušením 6,5 + 1 %, citlivosť voči sušeniu podľa Bigotta Kc = 0,6—1,5, pri 
strednej hodnote Kc = 0.7, pevnosť v ťahu za ohybu po vysušení 4,9 + 0,98 MPa, 
po výpale na 950 °C 12,26 + 2.45 MPa, po výpale na 1050 °C 17.17 + 2,45 MPa, koefi
cient spevnenia výpalom 3 + 1násobný, farba po výpale pri oboch teplotách tehlovo
červená, výkvetotvornosť veľmi slabá, bez prejavov škodlivín (cicvárov), nasiakavost 
po výpale na 950 °C 17 + 3 % a Po výpale na 1050 "C iba 10 + 2 %; pri skúšobnom 
výpale na 1250 °C sa všetky telieska roztavili. 

ČSN 72 15 64 — Zeminy tehliarske dovoľuje podľa zistených keramickotechnolo
gických vlastností oklasifikovaf skúmaný tuhopiastický pestrý íl ako surovinu vhodnú 
na výrobu priečne dierovaných až tenkostenných tehliarskych výrobkov. 

Zaokrúhlený objem prognóznych zásob orientačne overených na ploche 43 ha a po
čítaný po úroveň 190 m n. m. je 12 000 000 m1, čo v geologických podmienkach 
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