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K R O N I K A 

Naši jubilanti 

RNDr. Pavel Tkáčik päťdesiatročný 

V decembri 1980 sa dožil päťdesiatich ro
kov náš popredný hydrogeológ a dlhoročný 
pracovník IGHP. n. p.. v Žiline RNDr. Pa
vel Tkáčik. 

Jubilant sa narodil 9. decembra 1930 v Pre
šove. Tam absolvoval aj stredoškolské štúdiá. 
Roku 1952 začal študovať na Prírodovedeckej 
íakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 
ale po roku prešiel na špecializovaný smer 
hydrogeológie na Prírodovedeckú fakultu 
Karlovej univerzity v Prahe a pod vedením 
prof. O. Hynieho ho roku 1956 úspešne ukon
čil. 

Bezprostredne po ukončení vysokoškolských 
štúdií začal jubilant svoju odbornú prax 
v hydrogeologickom prieskume v Ústave sta
vebnej geológie v Žiline. Po krátkom pôso
bení v Geologickom ústave D. Štúra roku 1959 
sa vrátil na svoje pôvodné pracovisko v Žili
ne, začlenené už do Geologického prieskumu 
V Turčianskych Tepliciach, neskôr v Žiline. 

V novovytvorenom celoštátnom podniku 
IGHP v Žiline sa jubilant roku 1965 stal ve
dúcim odboru hydrogeológie a mal významné 
poslanie budovať hydrogeologické pracoviská 
v závodoch v Prahe. Brne. Žiline a v Bra
tislave. 

Bohaté odborné a organizačné skúsenosti 
zužitkoval P. Tkáčik aj pri budovaní oddele
nia hydrogeológie a inžinierskej geológie 

V rámci Slovenského geologického úradu 
v Bratislave, kde pôsobil V rokoch 1969—1971. 

Potom sa opätovne vrátil do IGHP v Ži
line, kde vo funkcii vedúceho odboru hydro
geológie a hydrochemie podnikového riaditeľ
stva pracuje dodnes. 

Jubilant spočiatku plnil prieskumné úlohy 
súvisiace s obyčajnou vodou (Slovenské Nové 
Mesto. Stará Ľubovňa. Teplička n Váhom. Že
liezovce. Michalovce. Moldavská nížina, pod
klady do Štátneho vodohospodárskeho plánu), 
neskôr sa stále sústredenejšie venoval problé
mom minerálnych vôd (Turčianske Teplice, 
Banská Bystrica, Sobrance), ich ochranným 
pásmam a bol aj pri zrode a realizácii vý
znamného diela našej hydrogeológie — regis
trácii minerálnych vôd na Slovensku. Poznat
ky získané dlhoročnou praxou zverejnil ju
bilant v rade článkov, v referátoch na kon
ferenciách a ako spoluautor vo viacerých 
publikáciách (J. Slávik et al.: Nerastné su
roviny Slovenska. A. Rebro et al.: Vody 
uzdravujúce a osviežujúce). 

Významné sú aj jubilantove zásluhy pri 
vyhľadávaní a ochrane podzemných vôd. Vďa
ka jeho koncepčnému metodickému prístupu 
mohol IGHP postupne rozširovať a skvalit
ňovať prieskumnú činnosť, výrazne posilniť 
úlohu vedeckotechnických výpočtov, rozšíriť 
laboratórnu základňu na analýzu vôd pri rie
šení úloh ochrany životného prostredia, ako 
aj vychovať súčasné odborné kádre. 

Úsilie jubilanta bolo roku 1968 ocenené 
vyznamenaním Za pracovnú obetavosť, roku 
1978 Za pracovnú vernosť a roku 1980 dostal 
čestný titul Zaslúžilý pracovník podniku IGHP 
a pamätnú medailu z príležitosti 40. výročia 
založenia Geologického ústavu D. Štúra. 

V mene širokej hydrogeologickej obce 
RNDr. Pavlovi Tkáčikovi blahoželáme na 
jeho významné životné jubileum a želáme 
mu, aby si zachoval príkladný životný opti
mizmus, pevné zdravie a dosiahol nové pra
covné úspechy pri rozvoji našej prieskumnej 
hydrogeológie. 

A. Porubský, P. Bujalka 


