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30 rokov IGHP Žilina 

Vznik národného podniku IGHP 
Žilina je úzko spätý s rozvojom so
cialistickej spoločnosti po víťazstve 
pracujúceho ľudu, keď nastal vý

znamný prelom v riadení a ekono

mike štátu, a to na báze socialis

tického plánovania. 
V súvislosti s tým bolo nevyhnut

né v prvom rade odstrániť neblahé 
dedičstvo buržoáznej spoločnosti, 
následky vojnou zničeného hospo

dárstva a vytvoriť základné pod

mienky pre plánovitý rozvoj Slo

venska. Plniť tieto nanajvýš zložité 
otázky bolo možno len novými, 
progresívnymi, socialistickými for

mami riadenia štátu. Tak sa v päť

desiatych rokoch uskutočnila pre

stavba a zjednotila inžinierska geo

lógia a hydrogeológia. Roku 1950 
v rámci Československých staveb

ných závodov vznikla v Žiline špe

cializovaná prieskumná organizácia. 
V súlade so stále rastúcimi požia

davkami a prudko sa rozvíjajúcimi 
potrebami národného hospodárstva 
prešla mnohými zmenami, a to nie

len na podnikovej, lež aj na rezort

nej úrovni. Dnešné organizačné a 
riadiace usporiadanie v oblasti in

žinierskej geológie a hydrogeológie 
bolo motivované federatívnym uspo

riadaním aj v rezortoch geológie. 
Za celé obdobie činnosti podni

ku, ale najmä v ostatnom desaťročí 
sa prejavuje prudký kvalitatívny 
rast v oblasti inžinierskej geológie 
a hydrogeológie, ktorý si vyžiadali 
stále narastajúce požiadavky späté 
s rozvojom a industrializáciou Slo

venska. Pracovali sme a pracujeme 
na národohospodársky najvýznam

nejších úlohách pre priemyselné 
komplexy, hydroenergetické a ener

getické stavby, vodárenské diela, 
líniové stavby a urbanistické cen

trá, hydrogeologické regióny, lie

čebné a zdravotnícke zariadenia 
vybudované na báze minerálnych 
a termálnych vôd, ako aj na úlo

hách súvisiacich s ochranou život

ného prostredia. Uskutočňovanie 
takých náročných prieskumov si 
vyžiadalo mnoho pracovného úsilia 
a obetavosti geológov, vrtných a 
banských robotníkov, technikov a 
ostatných pracovníkov. Rad pracov

níkov prvej pionierskej generácie 
už odišiel alebo odchádza na zaslú

žený odpočinok a zaslúži si uzna

nie za dobre vykonanú prácu. 
Nastupuje nová generácia, ktorá 
pod vedením starších a skúsených 
pracovníkov preukazuje schopnosť 
úspešne pokračovať v započatom 
diele. Aj nasledujúce príspevky sú 
dôkazom dobrej odbornej úrovne 
našich pracovníkov. 
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Som presvedčený, že pod vede- splníme aj ďalšie, ešte náročnejšie 
ním našej komunistickej strany, pri a národohospodársky dôležité úlohy, 
rozvíjajúcej sa pracovnej iniciatíve 
našich pracujúcich a cieľavedomej j n g Vladislav Pikart, 
tvorivej práci všetkých pracujúcich riaditeľ IGHP, n. p., Žilina 


