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K R O N I K A 

Jubileum akademika Michala Maheľa 

V tomto roku sa vynikajúci českoslo
venský geológ akademik Michal MaheI 
dožíva významného životného jubilea. 
Narodil sa 19. 8. 1920 v Trhovišti, okres 
Michalovce, a tam vychodil aj základ
nú školu. Stredoškolské vzdelanie na
dobudol na reálnom gymnáziu v Micha
lovciach, kde v roku 1939 maturoval. 
V rokoch 1939—1944 študoval na Príro
dovedeckej fakulte Komenského univer
zity v Bratislave prírodopis a zemepis 
a vysokoškolské štúdiá ukončil druhou 
štátnou skúškou a doktorátom z geoló
gie. V roku 1949 sa habilitoval za do
centa geológie. 

Svoju vedeckú činnosť začal jubilant 
roku 1942 ako asistent akademika D. An
drusova na Geologickom ústave Vyso
kej školy technickej v Bratislave. 

V roku 1945 vstúpil do služieb Geologic
kého ústavu D. Štúra, odkiaľ v roku 
1948 prešiel na Prírodovedeckú fakultu 
Komenského univerzity. V roku 1954 sa 
opäť vrátil na Geologický ústav D. Štú
ra, v rokoch 1958—1963 bol jeho ria
diteľom a pôsobí v ňom dodnes. Už 
v roku 1960 predložil na Prírodovedec
kej fakulte Karlovej univerzity doktor
skú dizeratačnú prácu a po jej obha
jobe sa stal doktorom geologických vied. 
Pre bohaté a hlboké odborné vedomosti 
roku 1962 zvolili jubilanta za člena ko
rešpondenta Československej akadémie 
vied a o rok neskôr za člena koreš
pondenta Slovenskej akadémie vied. 
V roku 1965 vymenovali M. Ma
heľa za profesora na Prírodovedeckej 
fakulte Komenského univerzity v Bra
tislave a v roku 1975 bol zvolený za 
akademika Československej akadémie 
vied a Slovenskej akadémie vied. 

Akademik Michal MaheI od začiatku 
svojej vedeckej dráhy venoval veľa úsi
lia geologickému mapovaniu prakticky 
všetkých pohorí Slovenska a bol pre
svedčený, že iba na základe terénneho 
výskumu možno obsiahnuť širokú pale
tu geologickej problematiky a postupne 
objasňovať zložitú geologickú stavbu 
Západných Karpát. Vykonal rozsiahle 
výskumy v Strážovských vrchoch. Po
važskom Inovci. Slovenskom raji. Ma
lých Karpatoch. v severnej časti Spiš
skogemerského rudohoria. v Humen
ských vrchoch a v ďalších oblastiach. 
Zo všetkých spomenutých pohorí zosta
vil geologické mapy v mierke 1 :25 000 
a tie značili nielen rozšírenie vedomostí 
o postavení jednotlivých jednotiek, ale 
neraz viedli k novým pohľadom na stav
bu Západných Karpát. V prvom rade 
sú to jeho práce z mezozoika. Rozčlenil 
obalové série jadrových pohorí Západ
ných Karpát do dvoch základných ty
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pov, kordilérového a trogového. Detailne 
spracoval a vyčlenil obalové série jad
drových pohorí a pomenoval ich podľa 
pohorí. Krížňanský a chočský príkrov 
rozčlenil na jednotky nižšieho radu, ge
meridné mezozoikum do dvoch samo
statných jednotiek. Pri manínskej jed
notke poukázal na úzke spojenie 
s vnútornými Karpatmi. s krížňanským 
príkrovom. S jeho menom je späté vy
členenie radu nových stratigrafickofa
ciálnych jednotiek. Jeho kritické pohľa
dy na stavbu Karpát viedli ho k spra
covaniu zlomovej tektoniky. pričom 
poukázal na rad zlomov regionálneho 
významu, ktoré zohrali dôležitú úlohu 
pri vývoji Západných Karpát. Osobitnú 
pozornosť venoval vrásnivým procesom. 
Práve na materiálnom zložení mezozoika 
poukázal na viacfázovosť vrásnivých 
procesov v alpínskom období, pričom 
ich rozčlenil na paleoalpínske, mezoal
pínske a neoalpínske. V období zostavo
vania geologických generálnych máp 
v mierke 1 : 200 000 bol redaktorom 
troch najzložitejších listov (Banská Bys
trica. Žilina. Bratislava). Syntetizujúcim 
dielom jubilanta o geológii Západných 
Karpát po zostavení geologických gene
rálnych máp bola Regionálni geológie 
ČSSR II. — Západní Karpaty. Sv. 1. 

Akademik Michal Maheľ popri terén
nom výskume venoval veľa úsilia rie
šeniu tematických problémov dotýka
júcich sa tektoniky a geotektoniky. 
V rade prác pripravených pri príleži
tosti seminárov, konferencií a kongresov 
riešil problematiku fáz vrásnenia, tek
tonických štýlov, vzťahu sedimentácie a 
tektoniky, geotektonického postavenia 
magmatitov, vzťahu karpatských jedno
tiek k susedným jednotkám a pod. Pa
leotektonické hodnotenie súborov karbo
natických a flyšových sekvencií, ho vied
lo už začiatkom šesťdesiatych rokov k vy
členeniu tektonogrúp. ktoré, posudzova
né z dnešných aspektov globálnej tek
toniky, znamenajú podrobné členenie 
typov kôry v priebehu mezozoika a 
terciéru. Riešenie týchto závažných tek
tonických problémov na širokej základ

ni umožnili mu veľké skúsenosti, ktoré 
získal ako hlavný redaktor a zostavo
vateľ Tektonickej mapy karpatskobal
kánskej oblasti v mierke 1 : 1000 000, 
ktorá vyšla tlačou v spolupráci 
s UNESCO v roku 1974 s vysvetlivkami 
Tectonics of the Carpathian Balkan re
gion (v spolupráci s radom najvýznam
nejších geológov z jedenástich štátov). 
Bohaté vedomosti o stavbe Západných 
Karpát zverejnil jubilant v okolo 200 
vedeckých prácach. S menom akademi
ka M. Maheľa je úzko spätá aj peda
gogická a vedeckoorganizačná činnosť. 
S malými prestávkami od svojich mla
dých rokov prednášal všeobecnú geoló
giu, stratigrafickú geológiu a regionálnu 
geológiu Západných Karpát. Viedol a 
vychoval rad diplomantov a ašpirantov. 

Je členom a funkcionárom mnohých 
vedeckých a odborných ustanovizní, ako 
napr. kolégií ČSAV a SAV, komisií pre 
obhajoby kandidátskych a doktorských 
dizertačných prác, Slovenskej komisie 
pre vedecké hodnosti, vedeckých rád a 
pod. Pod jeho vedením sa Tektonická 
komisia Karpatskobalkánskej geologic
kej asociácie stala najaktívnejšou zlož
kou tejto asociácie. Intenzívne pracuje 
vo viacerých komisiách v rámci multi
laterálnej dohody akadémií socialistic
kých štátov. Je organizátorom mnohých, 
dnes už tradičných smolenických tekto
nických konferencií, z ktorých vždy vy
dal zborníky o aktuálnych problémoch 
geológie Západných Karpát alebo Česko
slovenska vôbec. 

Za rozsiahlu činnosť a vynikajúcu od
bornú prácu sa akademik M. MaheI stal 
laureátom Štátnej ceny Klementa 
Gottwalda. 

Životné jubileum zastihuje akademi
ka Michala Mahela v plnom pracovnom 
eláne, sviežosti a vo vedeckom rozma
chu. Celá slovenská geologická pospoli
tosť mu pri tejto príležitosti želá do 
ďalších rokov mnoho zdravia, také nad
šenie pre geologický výskum, aké mal 
doteraz, a mnoho pracovných úspechov. 

Oto Fusán 


