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K R O N I K A 

Zomrel prof. RNDr. Jú l ius Cinčár, CSc. 

10. septembra 197.9 zomrel po dlhej 
a ťažkej chorobe významný slovenský 
pedagóg, mineralóg a petrograf, nositeľ 
vyznamenania Za vynikajúcu prácu prof. 
RNDr. Július Cinčár, CSc. 

Július Cinčár sa narodil v roľníckej 
rodine v Michalovciach 14. novembra 
1919. Po skončení gymnázia v rodnom 
meste študoval prírodopis a geografiu 
na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej 
univerzity v Bratislave. 

Pedagogickú činnosť začal ako stredo
školský profesor. Učil a bol riaditeľom 
na Gymnáziu v Michalovciach a v Starej 

Ľubovni. Istý čas pôsobil aj v Ružom
berku. Od roku 1953 pracoval na vyso
kých školách. V rokoch 1953—1956 bol 
odborným asistentom a vedúcim Ka
tedry geológie a biológie Pedagogickej 
fakulty v Prešove a Vyššej školy peda
gogickej v Prešove, v rokoch 1956—1960 
zástupcom docenta na Vyššej pedagogic
kej škole a Pedagogickom inštitúte 
v Prešove a od roku 1960 docentom a 
neskôr profesorom na Pedagogickej fa
kulte v Prešove Univerzity P. J. Šafárika 
v Košiciach. V roku 1970 obhájil na 
Baníckej fakulte Vysokej školy technic
kej v Košiciach hodnosť kandidáta geo
logických vied a na Prírodovedeckej fa
kulte Univerzity Komenského získal 
doktorát prírodných vied. V júni 1971 
ho prezident republiky vymenoval za 
mimoriadneho profesora mineralógie a 
petrografie. 

Pod vedením prof. J. Cinčára sa Ka
tedra geológie a biológie Pedagogickej 
fakulty v Prešove stala obsadením a vy
bavením pracoviskom schopným plniť 
nielen náročné požiadavky na prípravu 
učiteľov, ale aj na vedeckovýskumnú 
činnosť. 

Július Cinčár vykonával aj akademické 
funkcie. Bol prodekanom a dekanom fa
kulty, ako aj členom vedeckej rady Pe
dagogickej fakulty v Prešove Univerzity 
P. J. Šafárika v Košiciach. 

Vo vedeckej činnosti sa prof. Július 
Cinčár špecializoval na mineralógiu a 
petrografiu. Ako externý pracovník Geo
logického ústavu D. Štúra v Bratislave 
sa v rokoch 1946—1952 zúčastnil na pod
zemných mapovacích a hodnotiacich 
prácach v Slovenskom rudohorí a na 
povrchových prácach na liste Banská 
Bystrica. V rokoch 1953—1956 skúmal 
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petrografiu a petrochémiu neovulkanitov 
východného Slovenska, a to najmä ande
zitov a ryolitov. V rokoch 1957—1962 sa 
orientoval na meranie rádioaktivity pri 
určovaní obrysov ložísk ropy u nás a 
v Rumunsku. 

Posledné roky svojho života zasvätil 
Július Cinčár bádaniu akcesorických 
minerálov magmatitov a vulkanitov 
štiavnického ostrova a výskumu akce
sórií efuzívnych hornín Slanských vrchov 
a Vihorlatu. 

Odbornej verejnosti je známy aj ako 
autor a spoluautor viacerých učebných 
textov, celoštátnej vysokoškolskej učeb
nice z mineralógie a petrografie a mno
hých odborných štúdií, článkov a mono
grafií. 

Popri odbornej a pedagogickej činnosti 
mnoho času venoval aj výkonu funkcií 
v politických a spoločenských organizá
ciách. Za bohatú činnosf vo výchove 

a vzdelávaní mládeže, vedeckú a obe
tavú verejnú prácu odmenili prof. Júliu
sa Cinčára mnohými vyznamenaniami 
a čestnými uznaniami. Najvýznamnejším 
z nich je štátne vyznamenanie Za vyni
kajúcu prácu, ktoré dostal pri príleži
tosti svojich päťdesiatych narodenín, a 
titul Zaslúžilý učitef. 

Prof. RNDr. Július Cinčár, CSc, patril 
medzi výrazné osobnosti slovenskej pe
dagogiky a vedy. Stratili sme v ňom 
významného vedeckého pracovníka a 
vynikajúceho učitela, jedného zo zakla
dateľov socialistického školstva na vý
chodnom Slovensku. 

Za všetkých, čo ho poznali, úzko s ním 
spolupracovali a učili sa od neho, mu 
ďakujeme za prácu vykonanú pre spo
ločnosť, naše školstvo a geologickú vedu. 

Cesf jeho pamiatke! 

Ján Hrinda 
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