
K R O N I K A 

Spomíname na pôsobenie významného sovietskeho hydrogeológa, 
profesora Alexandra Ovčinnikova, doktora geologickomineralogických vied 

na Katedre inžinierskej geológie FGGV UK v Bratislave 

V roku 1978 uplynulo 20 rokov od času, čo na Katedru inžinierskej geológie Fakulty 
geologickogeografických vied Univerzity Komenského prišiel významný sovietsky 
hydrogeológ A. M. Ovčinnikov, profesor Geologickoprieskumného inštitútu v Moskve. 
Nedostatok kvalifikovaných odborníkov z hydrogeológie v tom čase u nás 
bol dôvodom, aby vedúci katedry prof. Ing. M. Matula, DrSc, prostredníctvom Povere
níctva školstva požiadal ministerstvo vysokých škôl ZSSR o pomoc pri riešení nalie
havého problému výchovy hydrogeológov na Univerzite Komenského v Bratislave. 

Činnosť profesora A. M. Ovčinnikova počas jeho dvojročného pobytu na Sloven
sku bola mnohostranná. Prednášal hydrogeológiu pre poslucháčov i učiteľov. V pred
náškach oboznamoval s novým chápaním hydrogeológie a s jej najmodernejšími vý
skumnými metódami. Text prednášok prof. A. M. Ovčinnikov upravil a s pomocou 
členov katedry preložil do slovenčiny. Tak vznikol prvý slovenský učebný text z hy
drogeológie pre študentov Základné problémy hydrogeológie a metódy hydrogeologic
kého výskumu. Letné prázdniny využíval prof. A. M. Ovčinnikov na hydrogeologický 
výskum v teréne. Spolu s niektorými čienmi katedry robil hydrogeologické mapo
vanie v oblasti neovulkanitov stredného Slovenska. 

Počas svojho pobytu u nás poskytoval pracovníkom rozličných geologických, hydro
geologických a balneologických inštitúcií cenné konzultácie. Napísal niekoľko od
borných posudkov týkajúcich sa možností získať termálne vody v okolí Levíc, hydro
geologických pomerov Oravskej Polhory a kúpeľov Smrdáky. V odborných časo
pisoch publikoval poznatky z výskumu na Slovensku, napr.: Nádrže podzemných 
vôd v Západných Karpatoch a v priľahlých okoliach, Uhličité vody a vuikanizmus 
kenozoika, Hydrogeológia horských masívov na príklade Karpát a Kaukazu. 

V septembri roku 1958 sa prof. Ovčinnikov zúčastnil na Medzinárodnom balneolo
gickom kongrese v Mariánskych Lázňach. Svoj referát zameral na problémy štúdia 
liečivých minerálnych vôd v ČSSR a v ZSSR. 

Svoje dlhoročné pedagogické a praktické skúsenosti odovzdával prof. A. M. Ovčin
nikov s veľkou ochotou. Prednášal moderné poznatky o formovaní minerálnych — 
termálnych vôd. Staré náhľady, že sa takéto vody viažu len na hlboké zlomové 
línie, obmedzovali ich využitie v praxi, kde to potreba najviac vyžadovala. Jeho 
predpoklady o existencii mohutnej nádrže termálnych vôd v blízkosti Bratislavy 
a možnosti využiť ich v praxi vyvolali vtedy u mnohých našich obdorníkov pochyb
nosti. Po dvadsiatich rokoch sa však náhľady prof. A. M. Ovčinnikova potvrdili. Hy
drogeologický výskum Podunajskej nížiny pomocou hlbokých štruktúrnych vrtov 
takéto vody objavil v blízkosti Bratislavy pri Chorvátskom Grobe, Kráľovej pri Se
nici a na ďalších miestach. 

Zásluhou prof. A. M. Ovčinnikova bolo hydrogeologické laboratórium vybavené 
na ten čas modernou prístrojovou technikou na modelovanie hydrogeologických javov 
dovezenou zo ZSSR, napr. hydraulickým integrátorom typu Lukjanova. Na základe 
jeho návrhu sa pôvodný názov katedry zmenil na Katedru inžinierskej geológie a hy
drogeológie FGGV UK. 

Činnosť prof. A. M. Ovčinnikova u nás bola mnohostranná a stala sa impulzom pre 
vznik modernej hydrogeológie na Slovensku. 

Vavrinec Bôhm — Ladislav Melioris 
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