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KRONIKA 

Ing. Vladislav Pikart päťdesiatročný 

4. augusta 1978 sa dožil päťdesiatich rokov riaditeľ Inžinierskogeologického a hydro
geologického prieskumu, n. p., v Žiline Ing. Vladislav Pikart. 

Narodil sa na Myjave v Senickom okrese. Stredoškolské štúdiá ukončil na prie
myselnej škole strojníckej a vysokoškolské na Baníckej fakulte Vysokej školy tech
nickej v Košiciach. 

Prvé roky jubilantovej praxe patrili geologickému prieskumu ložísk nerastných 
surovín. V roko,ch 1953—1955 zhodnotil podrobný prieskum sideritového ložiska 
Rúfus, Fortuna, Porče — Piviring a antimónového ložiska Agneška, predbežný 
prieskum sideritových ložísk Humel, Michalvýchod a Fruktuozus a geologicky spra
coval kutacie práce z rudných polymetalických, sideritových a antomónových žíl 
v rajóne juhovýchodnej časti Spišskogemerského rudohoria. 
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Počas vojenskej základnej služby v rokoch 1955—1957 bol geológom v závode Staŕíč 
Geologického prieskumu Ostrava. Viedol a hodnotil podrobný geologický prieskum 
terajších ťažobných polí Siaŕíč I a Staŕíč II a vedno s kolektívom geológov zisťoval 
a overoval pokračovanie produktívneho kar'oónu smerom na juhovýchod. 

Po ukončení vojenskej služby bol opäť závodným geológom v závode Medzev 
vo Východoslovenskom rudnom prieskume. Tu do roku 1959 v etape podrobného 
prieskumu geologicky zhodnotii antimonitové ložisko Anna Sb a venoval sa geolo
gickej problematike západného pokračovania luciabanského sideritového zrudnenia, 
západného pokračovania polymetaiického ložiska Humel, ako aj vyhľadávaniu 
pozitívnych štruktúr antimónového zrudnenia v oblasti Poproč—Zlatá Idka. 

V roku 1959 sa jubilant stal závodným geológom Geologického prieskumu v Rož
ňave. Závod v tom čase úspešne plnil rad závažných celospoločenských úloh v oblasti 
magnezitových surovín (ložisko Miková, Lubeník, Burda — Poproč, Mútnik), sideri
tových zrudnení (Nižná Slaná, šachta Gabriela) a nerudných surovín (vápenec Vče
láre pre Východoslovenské železiarne, cementáreň Turňa n Bodvou, sadrovec, deko
račný kameň). 

V rokoch 1965—1968 bol V. Pikart poradcom námestníka ministra baní, metalurgie 
a palív na Kube. Zhodnotil tam rad významných rudných polí, napr. Marti, Sol, 
Libano, Ocujal, a to z aspektu možností maximálnej ťažby i kvality technológie 
spracovania v hutnom závode v Nicare. 

Po návrate z Kuby až do roku 1970 viedol geologické stredisko Geologického pod
niku v Rožňave a potom ho poverili viesť Inžinierskogeologický a hydrogeologický 
podnik v Žiline. Vo funkcii riaditeľa mal Ing. Vladislav Pikart zodpovednú úlohu 
zabezpečiť inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum na investičné zámery 
5. a 6. päťročného plánu a proporcionálny rozvoj podniku v rámci nových sfér jeho 
pôsobnosti. Túto úlohu plní jubilant statočne a úspešne dodnes. Podnik pod jeho 
vedením sa čestne vyrovnáva s úlohami plánu a získal už rad významných ocenení. 
V. Fikart prispel k jeho stabilizácii a vedie ho pri náročnej štrukturálnej prestavbe 
v záujme splnenia hlavných cieľov inžinierskej geológie a hydrogeológie vyplýva
júcich z koordinácie s ostatnými rezortmi. Vďaka sústredenému úsiliu sa úspešne 
splnili najnáročnejšie úlohy pri prieskume hydroenergetických diel, vodárenských 
nádrží, dopravných trás, priemyslových komplexov, pri vyhľadávaní zdrojov oby
čajnej a minerálnej vody a pri ich ochrane. 

Neochabujúci jubilantov elán pri praktickej aplikácii geologických vied sa oso
bitne konkretizuje v inžinierskej geológii a hydrogeológii. Chápe tieto disciplíny v dy
namike ich vývoja, v nevyhnutnosti čo najširšie ich uplatňovať v interakcii človeka 
a prírody, v geológii prostredia. Na plnenie tohto cieľa orientuje vývoj podniku, čomu 
má slúžiť aj úzka spolupráca so sesterskými organizáciami krajín Rady vzájomnej 
hospodárskej pomoci a dôraz na programové úlohy Intergeotechniky pri zavádzaní 
efektívnych prieskumných metód a technológii. 

Ing V. Pikart je členom Slovenskej geologickej rady, kolégia riaditeľa Slovenského 
geologického úradu a vedeckej rady Geologického ústavu Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského. Za statočnú prácu a príkladnú iniciatívu ho v roku 1972 
vyznamenali Radom červenej hviezdy práce. 

Pripájame sa k dlhému radu tých, čo na päťdesiate narodeniny prinášajú jubilan
tovi úprimnú zdravicu. Želáme Ing. Vladislavovi Pikartovi pevné zdravie a mnoho 
síl do úspešného pokračovania v nastúpenej ceste rozvoja inžinierskogeologického 
a hydrogeologického prieskumu. 

V. Struňák 
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