
ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

Valné zhromaždenie Slovenskej geologickej spoločnosti 

4. mája 1978 sa v Bratislave uskutočnilo valné zhromaždenie Slovenskej geolo
gickej spoločnosti (SGS). Hlavným poslaním spoločnosti v uplynulom funkčnom ob
dobí bolo prehlbovať, rozširovať a vymieňať nové poznatky v celej sfére geologickej 
činnosti, a tým napomáhať rozvoj geologických vied a urýchlenú aplikáciu progre
sívnych trendov vedeckotechniekého rozvoja v našom národnom hospodárstve. 

Prítomní vzali s uspokojením na vedomie vecné údaje z analytickej správy o čin
nosti za roky 1974—1977, o dobrých výsledkoch, ako aj pripomienky a návrhy na ďal
šie skvalitnenie práce. 

Slovenská geologická spoločnosť plní svoju funkciu najmä tým, že organizuje roz
ličné akcie obstarávajúce včasnú výmenu vedeckých poznatkov, šírenie nových skú
seností a informácií do najširších radov pracovníkov všetkých geologických a prí
buzných odborov a inštitúcií na Slovensku. Za tým účelom organizuje prednášky 
domácich i zahraničných odborníkov, tematické semináre, sympóziá, konferencie, 
zjazdy a zabezpečuje publikovanie informácií z týchto podujatí. 

Za ostatné obdobie mala činnosť SGS stúpajúci trend. V prvom rade sa to preja
vilo zvýšenou prednáškovou aktivitou v pobočkách a odborných skupinách, najmä 
v bratislavskej a košickej, ako aj organizovaním odborných seminárov a konferencií. 
Osobitnú pozornosť zasluhuje prednášková činnosť, v rámci ktorej v uplynulom 
funkčnom období odznelo 150 prednášok, z toho 21 prednášok popredných zahra
ničných odborníkov, najmä zo socialistických štátov. 

Medzi najvýznamnejšie podujatia SGS v minulom období patril XX. jubilejný 
celoštátny zjazd v Košiciach. Ním sa po 10ročnej prestávke nadviazalo na úspešnú 
tradíciu celoštátnych zjazdov na Slovensku. Jeho význam zvýšila aj skutočnosť, že 
sa konal v znamení osláv 30. výročia oslobodenia ČSR Sovietskou armádou, v pod
state aj 30 rokov rozvoja slovenskej geológie, ako aj 25. výročia činnosti geologickej 
spoločnosti na Slovensku. Zjazd z odbornej stránky ukázal, že sa mladá slovenská 
geológia dostala na európsku úroveň, kým z politickonárodohospodárskeho aspektu 
demonštroval velký význam geologického výskumu a prieskumu pre doterajšiu 
industrializáciu východného Slovenska a zároveň potvrdil aj ďalšie možnosti roz
širovať surovinovú základňu a pomoc geológie pri všestrannej výstavbe Slovenska. 
O úspešný priebeh a vysokú odbornú úroveň zjazdu sa zaslúžila košická pobočka 
SGS. 

V roku 1976 sa začala rozsiahla séria významných vedeckých podujatí organizo
vaných SGS v spolupráci s ďalšími inštitúciami, na ktorých sa prezentovali výsledky 
základného i aplikovaného geologického výskumu za uplynulú päťročnicu, ako aj 
multilaterálnej spolupráce s akadémiami vied socialistických štátov a ďalšími inšti
túciami socialistických krajín. 

Vzhľadom na množstvo a rozsah geologických podujatí sa z iniciatívy SGS pri
stúpilo k úzkej koordinácii a spoločnej organizácii významných podujatí s inými 
príbuznými spoločnosťami (Vedeckotechnická spoločnosť, banícka sekcia VTS atď.). 
Táto tendencia je v plnom súlade s integračným úsilím vo vede. 

Členská základňa SGS aj v ostatnom období rástla. V súčasnosti má 547 riadnych 
členov, čo je nielen dôkaz o vedomí stavovskej príslušnosti, ale aj záujmu o celo
spoločenské dianie. 

So žialom musíme konštatovať, že naše rady navždy opustili traja čestní členovia 
SGS, a to prof. dr. O. Kúhn, prof. J. VolkoStarohorský a dlhodobý aktívny člen 
a popredný funkcionár SGS akademik D. Andrusov, ako aj šiesti riadni členovia, 
dr. J. Slávik, DrSc, p. g. J. Kyška, dr. J. Janáček, prof. M. Svidrofi, Ing. O. Abonyi 
a doc. dr. E. Mecháček, CSc. 

Valné zhromaždenie zvolilo na funkčné obdobie 1978—1981 tento výbor: 
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Predseda: RNDr. Ooto Fusán, DrSc, člen korešpondent SAV 
Podpredseda: RNDr. Ondrej Samuel, DrSc. 
Vedecký tajomník: prof. RNDr. Milan Mišík, DrSc. 
Hospodár: RNDr. Anton Biely, CSc. 
Revízori: p. g. Marta Balkovičová, RNDr. J. Michalík, CSc. 
Predseda bratislavskej pobočky: doc. RNDr. Dušan Hovorka, CSc. 
Predseda košickej pobočky: prof. Ing. Ladislav Rozložník, DrSc. 
Predseda žilinskej pobočky: RNDr. Kazimír Malatinský, CSc. 
Členovia: prof. RNDr. Cyril Varček, CSc, RNDr. Miroslav Slavkay, doc. Ing. Ján 

Babčan, DrSc, RNDr. Ondrej Franko, CSc, RNDr. Rudolf Gabčo, RNDr. Ru
dolf Holzer, CSc, doc. RNDr. Viliam Sitár, CSc, RNDr. Eva Plandero
vá, CSc, Ing. Róbert Marschalko, CSc. 

O. Samuel 

ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 
R o m a n R a v i n g e r : Seizmické javy, ich účinky, výskyt a možná predpoveď 

(Prednesené v Bratislave 1. 3. 1978) 

Tektonické pohyby, vulkanická aktivita, explózie a kolapsy v kavernách vyvolá
vajú seizmické javy, pre ktoré sú charakteristické otrasy zeme rozličnej intenzity. 
Od zdroja impulzov sa šíri vlnitý pohyb rozličných napäťových a deformačných vln 
vyvolávajúcich premiestňovanie horninových blokov, ich zosuvy, zmeny hladiny 
podzemnej vody alebo rozkmitanie povrchu. Moderné trojsmerové záznamy zo seizmo
grafov umožňujú určiť lokalitu a velkosť magnitúda, seizmickej voľnej energie zeme
trasenia, ktorou je v Richterovej stupnici logaritmický vyjadrená veľkosť amplitúd 
xia jej dráhe v mierach štandardného WordAndusenovho seizmografu. Intenzita ze
metrasenia sa subjektívne posudzuje podľa účinkov na konštrukcie a podľa pohybu 
povrchu v lokalite a vyjadruje sa stupnicou MCS, MH, u nás MSK. 

Intenzívne zemetrasenia rozdeľujeme do týchto charakteristických skupín: mierne 
dlhé zónové pohyby od vzdialeného zemetrasenia a pohyby so stálymi deformáciami 
terénu. Zo záznamov v lokalite alebo v oblasti sa udávajú korelácie parametrov 
pohybu terénu od magnitúda a vzdialenosti od povrchového a hĺbkového ohniska. 
Správanie sa konštrukcií závisí od ich tlmiacich účinkov, lokálnych podložných pod
mienok a energie vzdialeného zemetrasenia. Existujú vzťahy na výpočet možnosti 
výskytu magnitúda počas niekoľkých rokov v alpskej, strednopacifickej zóne a v zóne 
nízkej aktivity (naša republika). 

Pri predpovedi zametrasenia sa vychádza z geologoidných informácií (zlomové línie) 
a z historických dokumentov. Namerané alebo pozorované zmeny v rozličných fyzi
kálnych stavoch svedčia o možnom zemetrasení. Za významné sa pokladajú zmeny 
koeficienta podielu rýchlosti priečnych a pozdĺžnych vln medzi meranými miestami 
mikroseizmickej aktivity, napätí v geoelektrickom poli. geometrie povrchu, hladiny 
podzemnej vody; ďalej únik plynov a zvýšenie obsahu radónu v podzemnej vode, 
geomagnetické anomálie, zvýšenie mikrohluku, zvýšenie napätia v hĺbke hornino
vého masívu, zvýšenie tepelného gradientu po hĺbke, anomálie v správaní sa zvierat 
a rýb, isté pozície hviezd, asteroidov a škvŕn na slnci. Pri nezvyčajnom správaní sa 
troch z týchto skupín činiteľov je už výskyt zemetrasenia veľmi pravdepodobný. 
V Cíne v provincii Haicheng (33 mil. ľudí) po anomáliách v geoelektrickom poli, 
zmenách geometrie povrchu v 580 m dlhej zlomovej línii a po mikroseizmických 
záchvevoch medzi 30. 1. až 3. 2. 1975 varovali obyvateľstvo pred zemetrasením, ktoré 
bolo večer o 19,36 hod. m. č. v sile 7,3 Richterovej stupnice, pričom straty na ľud
ských životoch boli minimálne (asi 5 ľudi). Na základe deformácií povrchu pred
pokladá A. D v o r a k 126—300ročný výskyt zemetrasenia veľkej sily v okolí Ko
márna. 
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