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K R O N I K A 

Na päťdesiatiny prof. Ing. Ladislava Rozložníka, DrSc. 

5. marca 1980 sa v plnej tvorivej 
činnosti dožil päťdesiatich rokov prof. 
Ing. Ladislav Rozložník, DrSc. 

S menom jubilanta je nerozlučne spä
tý rozvoj Katedry geológie a mineraló
gie a celej Baníckej fakulty Vysokej 
školy technickej v Košiciach, ako aj 
banskej geológie na Slovensku. 

L. Rozložník sa narodil 5. marca 1930 
v Rákošskej Bani. Po maturite na Gym
náziu v Rožňave roku 1948—1952 študo
val banské inžinierstvo na Slovenskej 
vysokej škole technickej v Bratislave. 
Štúdium ukončil s vyznamenaním. 

Po vysokoškolských štúdiách sa jubi
lant stal odborným asistentom na novo

založenej Katedre geológie a mineraló
gie Baníckej fakulty VST v Košiciach. 
Roku 1959 sa stal docentom a roku 1969 
mimoriadnym profesorom. V rokoch 
1962—1964 pôsobil ako expert na Kube. 
V školskom roku 1965—1966 bol vedúcim 
katedry geológie a mineralógie, v ro
koch 1959—1961 prodekanom a v rokoch 
1970—1972 dekanom Baníckej fakulty 
VST. Od roku 1972 je prorektorom VŠT 
v Košiciach. 

Jubilant sa aktívne zúčastňoval a zú
častňuje na práci v rozličných odbor
ných komisiách, redakčných radách geo
logických časopisov a vo vedeckých 
spoločnostiach, a to či už ako funkcio
nár alebo člen. Roku 1975 stál ako pred
seda pobočky Slovenskej geologickej 
spoločnosti v Košiciach na čele organi
začného výboru jubilejného XX. zjazdu 
geológov, ktorý mal priaznivý ohlas nie
len v našej vlasti, ale aj v zahraničí. 

L. Rozložník je vysokoškolským uči
teľom Baníckej fakulty VST v Koši
ciach od jej založenia. Zaslúžil sa o vy
budovanie katedry geológie a mine
ralógie ako jej dlhoročný tajomník a ve
dúci. 

S velkým zanietením pomáhal zhoto
vovať a inštalovať výstavné a študijné 
zbierky, rozmanité modely, pripravovať 
diapozitívy, nástenné obrazy a pod. Po
čas doterajšieho pôsobenia na katedre 
napísal sedem učebných textov (jeden 
z nich po španielsky), z ruštiny preložil 
odbornú príručku z odboru vyhľadáva
nia a prieskumu ložísk a z madarčiny 
odbornú monografiu. Velkou mierou sa 
zúčastnil na príprave celoštátnej učeb
nice Ložiská nerastných surovín a ich 
vyhľadávanie. 

Prof. Ing. L. Rozložník, DrSc, sa ve
nuje najmä banskej geológii. Jeho ve
deckovýskumná činnosť je v hlavných 
črtách zameraná na vyhľadávanie a 
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prieskum nerastných surovín. Pre ve
decký profil jubilanta je charakteristic
ké, že problematiku, ktorá ho zaujíma, 
báda vždy z nového, tvorivého pohľadu, 
používa pritom priekopnícke metódy a 
hlavným zmyslom a cieľom jeho práce 
je praktický dosah a úžitok poznatkov. 
Jeho práce sa vyznačujú teoretickou 
hĺbkou, bez ktorej by nebolo možno ro
biť závery v tektonike, metalogenéze a 
formovaní štruktúr zemskej kôry. 

V prístupe L. Rozložníka k bádaniu 
možno vidieť dve hlavné črty: úsilie vy
chádzať z veľkého množstva terénnych 
a laboratórnych údajov, z nich vychá
dzal pri zdôvodňovaní teoretických uzá
verov a sústavný a cieľavedomý zreteľ 
na aplikáciu výsledkov na prax, najmä 
vyhľadávanie, prieskum a oceňovanie 
zásob nerastných surovín. 

Vedeckovýskumná činnosť jubilanta je 
orientovaná na dve najdôležitejšie oblas
ti, na Spišskogemerské rudohorie a ho
drušskoštiavnickú metalogenetickú ob
lasť. V prvej oblasti sa jeho bádanie 
týka jednak novej interpretácie genézy 
bázických hornín, a to najmä v oblasti 
Dobšinej, jednak lokalizácie ložísk ne
rastných surovín v celom rudohorí, čo 
je osobitne významné pri hľadaní t/.v. 
slepých ložísk. Jubilant je priekopníkom 
metódy drobnotektonického výskumu pri 
vyhľadávaní ložísk. Štúdiá v hodrušsko
šliavnickej oblasti sú orientované na 
podložie vulkanitov, otázky metalogene
tického vplyvu vulkanitov a granodioritu 
na mezozoické horniny. Dosiahnuté vý
sledky majú okrem teoretického význa
mu aj praktický dosah. Viedli napr. 
k zisteniu nového typu meďnatého zrud
nenia, čo v oblasti ťažby farebných ko
vov môže byt veľmi významné. 

Metodický prístup k terénnemu a la
boratórnemu výskumu jubilanta a kom
plexnosť riešenia otázok metalogenézy 
a tektonogenézy môžu byí vzorom pre 
ostatných bádateľov tejto problematiky. 

Na základe doterajšej úspešnej ve
deckovýskumnej práce, hlbokých teore
tických vedomostí a praktických skúse
ností vymenovalo Predsedníctvo vlády 
ČSSR prof. Ing. L. Rozložníka, DrSc. za 
predsedu Komisie pre klasifikáciu zásob 

nerastných surovín a za vedúceho te
matickej skupiny (4, 5) v rámci multila
terálnej spolupráce akadémií vied socia
listických krajín. 

Roku 1978 jubilant úspešne obhájil 
doktorskú dizertačnú prácu. Analyzoval 
v nej tektonický vývoj Spišskogemer
ského rudohoria a jeho vplyv na roz
miestnenie sideritovej formácie v tejto 
oblasti. 

Prof. Ing. L. Rozložník, DrSc, je ško
liteľom vedeckých ašpirantov, vedie štu
dentské práce v rámci študentskej ve
deckej a odbornej činnosti, ktoré sa 
úspešne umiestňujú aj v celoštátnych 
kolách. Mimoriadnu pozornosť venuje 
vedeniu študentov pri vypracúvaní diplo
mových prác z banskej geológie. 

Za úspešnú spoluprácu s banskými 
a vedeckovýskumnými pracoviskami od
menili jubilanta rezortnými vyznamena
niami, medailami a diplomami. Je medzi 
nimi aj Zlatá plaketa D. Štúra SAV a 
štátne vyznamenanie Za zásluhy o vý
stavbu. 

Prof. L. Rozložník je členom KSC od 
roku 1953. Uvedomelé a aktívne vyko
nával rad funkcií na úrovni ZO KSS. 
CZV KSS a i. Od roku 1972 je kandi
dátom Východoslovenského krajského 
výboru KSS. členom vysokoškolskej ko
misie a aktivistom Východoslovenského 
KV KSS. 

Z pohľadu na pedagogickú, vedecko
výskumnú a angažovanú politickú čin
nosť jubilanta vychodí, že sa zaslúžil 
o rozvoj Katedry geológie a mineralógie 
Baníckej fakulty VST v Košiciach, celej 
fakulty i vysokej školy, o obohatenie po
znatkov z banskej geológie v domácom 
i medzinárodnom meradle a praktickou 
orientáciou svojich bádaní aj o rozvoj 
našej ekonomiky. 

V mene najbližších spolupracovníkov, 
žiakov a všetkých geológov želáme ju
bilantovi prof. Ing. Ladislavovi Rozlož
níkovi, DrSc, pevné zdravie, nové úspe
chy v pedagogickej a vedeckovýskumnej 
práci pri odhaľovaní tajov našej pre
krásnej prírody a pri podnecovaní no
vých generácií banských inžinierov a 
geológov do jej štúdia a využívania. 

Ad multos annos: 
V. Zorkovský 


