
Univerzite Komenského, lektora CZV KSS a inštruktora ZO KSS II Prírodovedeckej 
fakulty UK. Je dlhoročným členom Československej geologickej spoločností, Slo
venskej chemickej spoločnosti, Vedeckotechnickej spoločnosti, Karpatskobalkánskej 
geologickej asociácie, ako aj Medzinárodnej asociácie pre geochémiu a kozmo
chémiu. 

Jubilanta všetci poznáme ako človeka príkladne pracovitého a vyznačujúceho 
sa osobitnou skromnosťou. Poznáme jeho cit pre spravodlivosť, obdivuhodnú schop
nosť systematicky a na dlhý čas sa sústrediť na detailné spracovanie nastoleného 
problému, ako aj schopnosť oceniť dielo spolupracovníkov. Napriek šesťdesiatke je 
jubilant plný pracovného elánu a smelých plánov do budúcnosti. Korene jeho život
ného optimizmu treba hľadať aj v schopnosti deliť čas na záujmy pracovné a mimo
pracovné, najmä rodinné. 

Pri životnom jubileu želáme doc. RNDr. Jánovi Jarkovskému, CSc, nielen nové 
pracovné úspechy na prospech našej geochémie, lež aj nový optimizmus a dobré 
zdravie, radosť z dosiahnutých výsledkov, plnú spokojnosť a šťastie v súkromnom 
a rodinnom živote. 

Eduard Plško 

R E C E N Z I A 

M. M a t u 1 a : Geológia a životné pro
stredie. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1979. 
296 s., 34 obr., 40 čiernobielych a 30 fa
rebných fotografií 

Pojem životné prostredie vyvoláva 
u väčšiny ľudí najmä predstavu o zne
čisťovaní ovzdušia a vody, nadmernej 
hlučnosti a o neorganizovanom ukladaní 
odpadu. Ale problematiku životného 
prostredia nemožno zužovať len na rie
šenie takýchto elementárnych požiada
viek. Geológia, základná veda o Zemi, je 
aj významným odvetvím národného hos
podárstva, ktoré ovplyvňuje energetiku, 
priemysel, poľnohospodárstvo i výstavbu 
všetkých objektov. Aj keď hrá v rozvoji 
spoločnosti a vytváraní jej životného 
prostredia dôležitú úlohu, rozširovaniu 
jej poznatkov a propagácii jej prínosu 
pri navrhovaní racionálneho využívania 
geologického prostredia sa u nás venuje 
iba malá pozornosť. Práve túto modzeru 
vypĺňa veľmi pútavá populárnovedecká 
kniha, ktorá sa nedávno zjavila na kniž
nom trhu. 

Recenzovaná práca má päť kapitol. 
V prvej autor vysvetľuje vzťahy medzi 
geológiou a životným prostredím spoloč
nosti v ich dynamickom vývoji v sys
téme našej planéty. V druhej kapitole, 

pre široký okruh laickej verejnosti prí
stupne a podľa najmodernejších teórií, 
opisuje autor vznik Zeme a zloženie 
zemskej kôry, význam tektonických 
a vulkanických procesov pre jej stavbu 
a ich vplyv na životné prostredie. Za
slúženú pozornosť venuje významu vody 
a nerastných surovín, ako aj úlohe geo
logických procesov pri modelácii reliéfu. 
V závere kapitoly na mnohých príkla
doch opisuje ničivú silu geologických 
procesov, ktorej sú často vystavené diela 
vytvorené ľudskou prácou. 

Tretia kapitola je o činnosti najmlad
šieho, ale veľmi intenzívneho geologic
kého činiteľa, človeka. Autor na mno
hých príkladoch zo zahraničia i z nášho 
územia hodnotí ďalekosiahajúce dôsled
ky činnosti človeka na geologické pro
stredie pri devastácii úrodnej pôdy, 
exploatácii nerastných surovín, rozsiah
lej vodohospodárskej výstavbe a vytvá
raní umelej krajiny, pri intenzívnej in
dustrializácii a urbanizácii. V závere 
vyzdvihuje význam poznávania antropo
génnych procesov pre racionálne pláno
vanie využitia krajiny. 

Vo štvrtej kapitole sa autor zaoberá naj
dôležitejšími úlohami geológie v ochrane 
a tvorbe životného prostredia. Rozoberá 
geologické zásady ochrany pôdneho 
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fondu, účelnú ťažbu nerastných surovín 
pri plnom rešpektovaní ochrany pro
stredia pred jej škodlivými účinkami. 
Osobitnú pozornosť venuje úlohám hyd
rogeológie pri zaisťovaní pitnej, úžit
kovej, minerálnej a termálnej vody, ako 
aj pri riešení rozličných inžiniersko
stavebných úloh. Mimoriadny význam 
inžinierskej geológie v územnom pláno
vaní a výstavbe vyžaduje ustavične za
vádzať do práce najmodernejšie a efek
tívnejšie spôsoby tak pri inžinierskogeo
logickom mapovaní, ako aj pri podrob
nom prieskume konkrétnych objektov. 
V závere kapitoly opisuje autor možnosti 
obrany pred niektorými ničivými geolo
gickými živlami. 

Piatu kapitolu autor venuje geologic
kému charakteru Slovenska a jeho od
razu v životnom prostredí spoločnosti. 
Prehľadne, ale veľmi výstižne opisuje 
geologické podmienky v základných 
geologických regiónoch pre rozvoj osíd
lenia, poľnohospodársku činnosť, zásobo
vanie vodou, nerastnými surovinami 
a budovanie inžinierskych diel. Knihu 
vhodne ilustrujú aj fotografie. Negeo
lógovia iste privítajú aj pripojený ter
minologický slovníček a geologický ka

lendár, ktoré pomáhajú lepšie sa orien
tovať v predkladanom diele. 

Recenzovaná publikácia je určená pre
dovšetkým širokému okruhu čitateľov 
s prírodovednými vedomosťami na stredo
školskej úrovni, ale má čo povedať aj 
profesionálnym geológom. Je napísaná 
kultivovane, zaujímavo a zrozumiteľne, 
k čomu iste prispela autorova dlhoročná 
pedagogická prax, bohatá vedeckový
skumná i praktická odborná činnosť a 
mnohé študijné cesty do rozličných častí 
sveta. 

V závere autor nepokladá ďalší vývoj 
životného prostredia za bezvýchodiskový 
a nabáda aj naše odbory do väčšej anga
žovanosti pri riešení nastolenej proble
matiky slovami: „Je možné vyhnúť sa 
negatívnym následkom nášho spolužitia 
s prírodou? Ano. Treba však vždy po
stupovať tak, aby sa čoraz menej uplat
ňovali spomenuté príčiny nepriaznivých 
zásahov človeka do rovnováhy prírod
ných systémov. Treba pritom poznať a 
rešpektovať aj fundamentálny a mnoho
stranný význam geologických podmie
nok v komplexe životného prostredia . . . " 

V. Leíŕco 
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