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V tomto roku završuje Geologický prieskum tretie desaťročie svojho trvania. 
Za rok jeho zrodu pokladáme rok 1952, a to napriek tomu, že už rok či dva 
predtým isté organizačné formy ložiskového geologického prieskumu v ťažob

ných organizáciách jestvovali. O jeho zjednotení na pevnej báze možno ho

voriť až od prvého polroku 1952. 
Roky 1952—1958 sa dajú označiť ako obdobie malých prieskumných podni

kov, ktoré napokon vyústilo do vzniku osobitného rezortu geológie v ČSSR 
v podobe Ústredného geologického úradu v Prahe . Práve on vytvoril základné 
organizačné podmienky a predpoklady na sústredenie prieskumných podnikov 
do komplexného podniku na Slovensku, akým je aj dn^š,ný Geologický prie

skum. 
Významným kval i ta t ívnym prelomom i stimulom do nevídaného odborného 

kvali tat ívneho a kvant i ta t ívneho rozvoja geologického prieskumu bolo usta

novenie Slovenského geologického úradu v Bratislave, orgánu geologickej služby 
na Slovensku, roku 1969. Mimoriadne velký rast zaznamenal Geologický prie

skum najmä za ostatných päť či šesť rokov. 
Vďaka starostlivosti a neoceniteľnej pomoci ústredných orgánov Komunis 

tickej s t rany Československa a Komunistickej s t rany Slovenska, federálnej 
vlády ČSSR, ako aj vlády SSR vytvoril Slovenský geologický úrad Geologic

kému prieskumu nebývalé kádrové, finančné aj investičné podmienky. Tie sa 
odzrkadlili v doteraz najväčšom raste geologickoprieskumných prác oriento

vaných na nerastné suroviny Slovenska a vo velmi dobrých výsledkoch pod

niku. 
Rozvoj progresívnych metód a techniky v geológii priniesli primerané vý

sledky v hľadaní nových ložísk surovín, v ich prieskume a v odovzdávaní 
ložísk do priemyselného využívania. 

V tomto našom úvodnom príspevku nesledujeme cieľ hodnotiť uplynulých 
tridsať rokov činnosti Geologického prieskumu, ale chceme iba upozorniť na 
toto významné výročie ako medzník v zužitkúvaní moderných pokrokových 
metód vyhľadávania a prieskumu nerastných surovín, v čom nám boli a sú 
príkladom nesmierne bohaté skúsenosti geologickej služby Sovietskeho zväzu. 
Za tridsať rokov práce Geologického prieskumu a jeho predchodcov sa na Slo

vensku uskutočnilo a záverečnými správami ukončilo vyše 1300 prieskumných 
akcií, z nich vyše 200 orientovaných na rozličné rudy, viac ako 50 dotýkajúcich 
sa uhlia a lignitu a vyše 1000 zameraných na nerudné suroviny. Do pr iemy

selného využívania sme ťažobným organizáciám odovzdali vyše 350 ložísk ne

rastných surovín, príp. čiastkových revírov (10 ložísk uhlia a lignitu, okolo 
25 rudných surovín a vyše 300 ložísk nerudných surovín). 

Môžeme s hrdosťou konštatovať, že dnes niet na Slovensku ani jedného 
závodu priemyselne ťažiaceho suroviny, ktorého ložisková surovinová základňa 
by nebola výsledkom práce Geologického prieskumu. 

Takéto pracovné úspechy sme dosiahli vďaka úsiliu celého kolektívu podniku, 
pracovníkov všetkých profesií, a to počínajúc osádkami našich baníkov alebo 
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vŕtačov v teréne cez technických a riadiacich pracovníkov, zásluhou ľudí zod

povedne a iniciatívne plniacich povinnosti na ktoromkoľvek poste geologickej 
služby, ako aj tých, čo prieskumné práce navrhujú, projektujú, realizujú, vedú 
či hodnotia. 

Na zabezpečenie prepotrebných výstupov do národného hospodárstva v po

dobe prebádaných nerastných zásob sa vykonalo množstvo rozmanitých prie

skumných prác. Dokumentujeme si to aspoň niekoľkými výrečnými údajmi : 

1970 1975 1981 

Metráž vrtov 
Chodby a komíny 
Práce vlastnej geologickej služby v mil. Kčs 
Laboratórnohodnotiace práce v mil. Kčs 
Meračské práce v mil. Kčs 
Počet pracovníkov podniku spolu 
Počet pracovníkov geologickej služby 

J e prirodzené, že významné pracovné úspechy ložiskovej geológie sú vý

sledkom vysokej kvality akcií geologickej služby, jej profesionálnej úrovne, 
podloženej vysokou odbornou kvalifikáciou a rastúcimi odbornými skúsenos

ťami. 
Kým napr. roku 1953 bolo vo všetkých prieskumných organizáciách dovedna 

26 pracovníkov s vysokoškolskou kvalifikáciou v geologickej službe (geológov, 
meračov, chemikov, technológov, geofyzikov a pod.), roku 1976 ich už bolo 
140 a na konci minulého roka takmer 200. Kým roku 1953 profesia prieskumný 
geológ označovala pracovníka povinného ovládať čiastkové geologické odbory, 
roku 1976 sa stav pracovníkov s vysokoškolskou kvalifikáciou nielen veľmi 
zvýšil (na 96), ale uplatnila sa aj špecializácia. Roku 1931 už v podniku pra 

covalo 120 geológov rozličnej špecializácie s vysokoškolským vzdelaním (v labo

ratóriách 18, v geofyzike 8). Výrazne vzrástol počet pracovníkov geologickej 
služby podniku s vedeckou kvalifikáciou. Roku 1965 bol v podniku iba jeden 
kandidát vied, roku 1976 traja, roku 1981 už 13 a ďalších 12 pracovníkov ve

deckú ašpi ran túru študuje. 
Takto odborne pripravený a vedecky fundovaný kolektív nielen aplikuje 

vedecké poznatky iných, ale aj sám sa na rozvoji geologických vied na Slo

vensku, ba aj v medzinárodnom meradle zúčastňuje. Dokazuje to účasť pra 

covníkov podniku v práci vedeckých inštitúcií, v komisiách a radách na Slo

vensku, v rámci ČSSR, ale aj Európy. Celkom prirodzeným výsledkom je potom 
aj rozsiahla publikačná činnosť našich geológov v slovenských, československých 
aj iných odborných časopisoch, zborníkoch zo sympózií a pod. 

Aj v tomto čísle nášho časopisu Mineralia slovaca si chceme niekoľkými 
štúdiami pripomenúť t aký významný medzník slovenskej geológie, akým je 
30. výročie vzniku národného podniku Geologický prieskum. 
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