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RNDr. A. Biely, CSc , päťdesiatročný 

18. decembra 1980 v plnom zdraví a v tvo
rivej aktivite oslávil svoje päťdesiate narode
niny RNDr. Anton Biely. CSľ.. vedúci pra
covník Geologického ústavu Dionýza Štúra 
v Bratislave. 

A. Biely sa narodil 18. decembra 1930 
v Solčanocli. Po maturite na topoľčian
skom gymnáziu začal roku 1950 študovať geo
lógiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave. Od roku 1952 po
kračoval v štúdiu na Geologickogeografickej 
fakulte v Prahe a tam roku 1954 dostal dip
lom promovaného geológa. Po ukončených 
štúdiách jubilant nastúpil do zamestnania 
v Geologickom ústave Dionýza Štúra, kde 
pracuje doteraz. Ako člen oddelenia mezo
zoika bol poverený výskumom a geologickým 
mapovaním prevažne mezozoických útvarov 
vnútorných Západných Karpát. Z tejto prob
lematiky obhájil aj kandidátsku dizertačnú 
prácu a roku 1962 získal hodnosť kandidáta 
geologickomineralogických a doktora prírod
ných vied. Od roku 1958 zastával funkciu 
vedúceho oddelenia mezozoika. Roku 1967 bol 
uvoľnený do služieb Service géologique 
v Tunise. Jeho šesťročnú geologickú činnosť 
v tejto krajine vysoko ocenili nielen tuniskí 
predstavitelia, ale mala ohlas aj v medziná
rodnom meradle. 

Po návrate do Geologického ústavu D. Štú
ra roku 1973 kratší čas pôsobil v oddelení 
hlbinnej stavby a opätovne sa stal vedúcim 
oddelenia mezozoika. 

Prvé geologické výskumy vykonával 
dr. Biely vo veporickom kryštaliniku a pa
leozoiku gemerika. Neskôr sa jeho hlavným 
výskumným objektom stali mezozoikum vnú
torných Západných Karpát. Problematika, 
ktorou sa zaoberá, je náročná a veľmi široká. 
Ide o geologické mapovanie Tríbeča. Nízkvch 

Tatier. Muránskej planiny a Galmusa, lito
stratigrafické bádania, tektoniku a paleo
geografiu. Významnou fázou v jeho činnosti 
bolo vydanie geologickej mapy Tríbeča 
v mierke 1 :50 000 roku 1975 a spoluúčasť 
v príprave geologickej mapy Západných Kar
pát v mierke 1 : 500 000. Zaslúžil sa aj 
o spresnenie stratigrafie triasových sedimentov 
a vypracovanie ich zonácie. Významným prí
nosom do poznania geologickej stavby podlo
žia je jeho syntéza, ktorú podal na základe 
výskumu hlbinných vrtov z viedenskej panvy. 

Na záver možno zhrnúť, že dr. Biely do
dosiahol pozoruhodné výsledky v geológii, má 
široký vedecký rozhľad a bohaté skúsenosti. 
Pracovníci oddelenia mezozoika si v jubilan
tovi vážia fundovaného odborníka, ktorý je 
vždy ochotný podeliť sa so svojimi skúsenos
ťami a pomôcť pri riešení zložitých problé
mov. Do ďalších rokov mu želajú dobré zdra
vie, veľa tvorivých síl, úspechov a radosti 
z práce. 

Oddelenie mezozoika 

Jubi leum Ing. Jozefa Plančára, CSc. 

1. januára 1981 sa v plnej tvorivej činnosti 
dožil päťdesiatich rokov popredný slovensky 
geofyzik Ing. Jozef Plančár, CSc, vedúci ve
decký pracovník Geofyzikálneho ústavu SAV 
v Bratislave. 

Jubilant sa narodil v Šarišskej Porube 
v Prešovskom okrese. Gymnázium absolvo
val v Prešove. V rokoch 1950—1952 študoval 
na Fakulta špeciálnych náuk SVŠT v Bra
tislave a potom odbor geológia a prieskum 
nerastov na Baníckej fakulte VST v Koši
ciach. Štúdium úspešne ukončil roku 1954. 

V rokoch 1954—1958 bol vedúcim geofyzi
kálneho oddelenia v Geologickom ústave 
D. Štúra, v rokoch 1958—1965 vedúcim gravi
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metrického oddelenia Geofyzikálneho stredis
ka v Bratislave, Geologického prieskumu 
v Turčianskych Tepliciach, neskôr v Žiline. 
V tom období sa zúčastnil na riešení štátnej 
úlohy Gravimetrická mapa ČSSR 1 : 200 000 
a viedol geofyzikálne práce orientované na 
praktické geofyzikálne problémy v oblasti 
stredoslovenských neovulkanitov a sloven
ských hnedouhoľných panví. 

Roku 1965 jubilant odišiel do Geofyzikálne
ho ústavu SAV, kde svoju vysokú teoretickú 
erudíciu a nevšedné organizačné schopnosti 
zužitkúva pri plnení významných štátnych 
výskumných úloh. V rokoch 1967—1969 S ko
lektívom autorov zverejnil výsledky komplex
ného geofyzikálneho výskumu stredosloven
ských neovulkanitov v samostatnom čísle ča
sopisu Západné Karpaty. Pri riešení geolo
gickej stavby bádanej oblasti použil nové. 
progresívne interpretačné postupy. 

Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil 
Ing. J. Plančár roku 1968. Popri vedeckový
skumnej činnosti sa venuje aj výchove od
borníkov. Externe prednáša na Katedre 
aplikovanej geofyziky Prírodovedeckej fakul
ty Univerzity Komenského a je školiteľom 
vedeckých ašpirantov. 

Mimoriadne plodným vedeckovýskumným 
a vedeckoorganizačným obdobím jubilanta boli 
sedemdesiate roky. Roku 1971 sa stal zodpo
vedným riešiteľom úlohy Geofyzikálny vý
skum hlbinnej stavby karpatskej oblasti 
a neskôr úlohy Výskum diskontinuít a blo
kovej stavby Západných Karpát. Úspešne sa 
zúčastňoval aj na expertíznych geofyzikálno
geologických prácach v zahraničí, a to v Pa
kistane (1971), Sudáne (1976) a v Nigérii 
(1980). 

Ing. Jozef Plančár, CSc. vykonáva roz
siahlu a aktívnu činnosť v rozličných vedec
kých a odborných komisiách. Je členom Ve
deckého kolégia astronómie, geofyziky, geo
dézie a meteorológie ČSAV, Komisie astronó
mie, geofyziky, geodézie a meteorológie pri 
Vedeckom kolégiu SAV pre vedy o Zemi 
a vesmíre, komisie pre obhajoby kandidát
skych a dizertačných prác v odbore geofyzi
ka, ložisková geológia a aplikovaná geofyzika, 
členom technickej rady Geofyziky v Brne. Cs. 
komisie pre medzinárodný projekt Geodyna
mika. Geofyzikálnej komisie Karpatskobal
kánskej geologickej asociárie a členom rady 
úlohy Geofyzikálne syntézy. 

Za dlhoročnú úspešnú vedeckú a vedecko
organizačnú činnosť bol jubilant pri príleži
tosti 25. výročia založenia SAV vyznamenaný 
striebornou čestnou plaketou D. Štúra za zá
sluhy v prírodných vedách a za prácu Súčas
ná dynamika zemskej kôry a seizmoaktívne 

zlomy v Západných Karpatoch bol odmenený 
cenou SAV. 

Pri päťdesiatych narodeninách blahoželá 
Ing. Jozefovi Plančárovi. CSc. celá českoslo
venská geofyzikálna a geologická verejnosť 
a praje mu veľa zdravia a ďalšie organizačné 
a vedeckovýskumné úspechy. 

Ľubomír Zboril 

RNDr. Ondrej Samuel, D r S c , jubiluje 

10. februára 1981 oslávil svoje päťdesiate 
narodeniny RNDr. Ondrej Samuel. DrSc, po
predný slovenský paleontológ, vedecký pra
covník Geologického ústavu Dionýza Štúra. 

Ondrej Samuel sa narodil v početnej ro
botníckej rodine v Palárikove. Roku 1952 
maturoval na Obchodnej akadémii v Nových 
Zámkoch a po diferenciálnych skúškach 
z gymnaziálnych predmetov ho prijali na 
práve vzniknuvšiu Geologickogeografickú fa
kultu Univerzity Komenského v Bratislave. 
Tam roku 1956 štúdiá geológie úspešne skon
čil a získal diplom promovaného geológa. 

S výskumnou činnosťou sa jubilant zozná
mil ako vysokoškolský študent a asistent pro
fesora D. Andrusova. Po nástupe do Geolo
gického ústavu D. Štúra roku 1956 si za ob
jekt bádania vybral na makrofosílie takmer 
jalové a biostratigraficky vtedy nepreskúma
né flyšové sedimenty vnútrokarpatského pa
leogénu a flyšového aj bradlového pásma. 
Získané poznatky zhrnul roku 1962 v kandi
dátskej dizertačnej práci. V dalšom období 
sa popri litostratigrafii venoval aj špeciálnym 
mikrobiostratigrafickým otázkam, najmä bio
zonácii profilov karpatskej kriedy a paleo
génu. Poznatky, ktoré v tejto oblasti získal, 
presahujú rámec Západných Karpát a sú se
rióznym podkladom pre interregionálnu ko


