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K R O N I K A 

Spomíname na. Ing. Jána Slávika, DrSc. 

Držíme v rukách jeho doktorskú dizertačnú 
pracú — študujeme vulkanity východného 
Slovenska. Jeho vety nás stále viac evokujú, 
vyvolávajú mnoho otázok, privádzajú nové 
myšlienky, usmerňujú myšlienkový proces do 
inej úrovne. Nevdojak sa začínajú vynáraí 
črty jeho tváre, mierny úsmev. Začína odu
ševnene rozprávať o význame neogénnych 
vulkanických vrchov, príčinách ich vzniku, 
generovaní magmy, ktorá ich vytvorila, o prí
činách rudotvorných procesov a vzniku ložísk 
nerastných surovín. So zápalom rozpráva 
o veľkej perspektíve východného Slovenska, 
ktoré sa skôr pokladalo za „sterilné" územie. 
Do viet vkladá všetok entuziazmus, presved

čenie a uvádza logické dôvody. Zdôvodňuje 
prvý pokus poarobnejšie skúmať geologickú 
históriu oblasti východoslovenských neovul
kanitov na pozadí geologického dania v al
pínskej Európe. 

Hovorí: „Pokus o takúto syntézu ukazuje, 
že stojíme na prahu revolučných zmien v na
zeraní na pričinnost tektonického vývoja 
alpínskej Európy. V hrubých črtách sa však 
pred nami otvára ohromný vplyv novej geo
tektonickej predstavy na všetky teoretické 
i praktické problémy geológie." 

Strháva poslucháčov k aktivite, diskusii, 
k nespočetným otázkam ... 

Áno, taký bol náš spolupracovník a dobrý 
priateľ. Vedel zanietit človeka za dobrú, po
krokovú vec, prebudiť v ňom želanie objavo
vovat nové, skúmať vzájomné súvislosti a 
zákonitosti, získavať nové poznatky. Svojou 
erudíciou získaval prívržencov a zapálených 
realizátorov navrhovaných geologickoprie
skumných a výskumných programov. Oso
bitne si zakladal na permanentnej výchove 
mladšej generácie. Starostlivo a priateľsky 
viedol nových geológov do terénu. Vyžaroval 
vhodné myšlienkové fluidum a pomocou neho 
ich orientoval na hlbšie poznávanie problé
mov geológie zákonitostí vzniku a rozmiest
nenia ložísk a pomáhal prenikať do podstaty 
metodiky geologického prieskumu. 

Za jeho činnosť a dielo mu patrí naša hlbo
ká vďaka. Sprevádza nás pri každodennej 
práci a s odstupom času si ho ceníme stále 
viac ako prameň zdravých, progresívnych 
myšlienok. 

Touto malou spomienkou vzdávame úctu 
nášmu spolupracovníkovi, významnému slo
venskému geológovi a dobrému priateľovi 
Ing. Jankovi Slávikovi, DrSc, a tak si pri
pomíname jeho nedožité päťdesiate narode
niny. 

Ján Bartalský — Miroslav Slavkay 


