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Another result ol investigation is that ave
rage analytical ages give better coincidence 
with the polarity intervals of the palaeomag

netic scale as the isochrone ages obtained 
from the same basalt samples. 

Preložil I. Varga 

Z O 2 I V O T A S P O L O Č N O S T I 

Založenie a program odbornej paleontologickej skupiny 

Na základe uznesenia Ústredného výboru 
Slovenskej geologickej spoločnosti sa 25. 2. 
1982 konala ustanovujúca schôdza odbornej 
paleontologickej skupiny. Jej hlavným posla
ním je vytvoriť základné predpoklady čin
nosti pre integráciou veľmi úzko špecializova
ných paleontologických disciplín, ktoré z me
todologickej stránky majú aj veľa spoločných 
problémov. Paleontológia podobne ako ostatné 
prírodovedné discipliny prechádza v súčas
nosti búrlivým rozvojom, ktorý prináša rad 
nových, často veľmi prekvapujúcich poznat
kov. Preto je nevyhnutné nielen sa zoznamo
vať s novými poznatkami z oblasti Západ
ných Karpát, ale vzhľadom na internacionál
ny a interdisciplinárny charakter paleontoló
gie aj s poznatkami z rozličných oblastí sveta 
a viacerých vedných disciplín (biológia, geo
lógia, matematika, kybernetika atd\). 

Na uchovanie faktologického palentologic
kého materiálu, ktorý má predovšetkým vý
znamnú vedeckú hodnotu, neboli doteraz vy
tvorené zbierky, aj keď organizovaná geolo
gická služba na Slovensku existuje už takmer 
polstoročie. Tento alarmujúci stav sa veľmi 
markantne prejavuje hlavne v súvislosti s de
ponovaním nových taxónov, ktoré sa doteraz 

zo Západných Karpát opísali. V súčasnosti sa 
podrobné geologické mapy zostavujú prak
ticky z celého územia ČSSR. Keďže paleonto
logické údaje majú v sedimentárnych útva
roch prvoradý význam, je nevyhnutné ich 
paleobiologickú zložku na maximálnu objek
tivizáciu geologických javov systematicky 
hodnotiť na báze moderných ekostratigrafic
kých metód. Takýto prístup si vyžaduje plá
novitú medziinštitucionálnu kooperáciu a 
presnú lokalizáciu spracovaného materiálu. 

Aj keď riešenie uvedených problémov pre
sahujú kompetenciu odbornej skupiny, účast
níci vyslovili presvedčenie, že odborná pa
leontologická skupina môže pri rozvoji pa
leontologických, a tým aj geologických disci
plín na Slovensku zohrat pozitívnu úlohu. Ve
ríme, že toto presvedčenie sa stane hlavným 
mobilizujúcim stimulom do činorodej paleon
tologickej práce. 

Zvolenému výboru (doc. RNDr. H. Bystric
ká, CSc, RNDr. E. Cinčurová, CSc. RNDr. V. 
Gašpariková, CSc, RNDr. J. Michalík. CSc, 
RNDr. E. Planderová, CSc.) želá geologická 
verejnosť veľa tvorivých síl i organizačných 
úspechov. 

O. Samuel 


