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K R O N I K A 

Naši jubilanti 

Cien korešpondent SAV Oto Fusán jubiluje 

V marci tohto roku sa významného život
ného jubilea dožil popredný československý 
geológ, príslušník prvej generácie slovenských 
geológov, člen korešpondent SAV Oto Fusán. 
Šesťdesiatych narodenín sa dožil v dobrom 
zdraví, plný elánu a tak, ako sme ho stre
távali po celé desaťročia — s príslovečným 
optimistickým úsmevom 

Jubilant sa narodil v robotníckej rodine 
30. marca 1922 v Dolnej Tureckej (obec Staré 
Hory). Po piatich rokoch ľudovej školy, kto
ré vychodil v rodisku, študoval na štátnom 

reálnom gymnáziu v Banskej Bystrici. Po 
maturite v roku 1941 sa zapísal na Prírodo
vedeckú fakultu Slovenskej univerzity v Bra
tislave. Vysokoškolské štúdium prírodopisu 
a zemepisu ukončil roku 1947. Láska k prí
rode a náklonnosť k baníctvu, ovplyvnená 
rodným krajom a zdedená od otca —■ ba
níka, rozhodli, že posledné roky vysokoškol
ského štúdia venoval hlavne geológii. V ro
koch 1945—1947 ako asistent vynikajúceho 
vedca profesora D. Andrusova vypracoval 
dizertačnú prácu Geológia západného okolia 
Rožňavy a po jej obhájení roku 1948 získal 
titul RNDr. V tomže roku nastúpil na Štát
ny geologický ústav, roku 1953 premenovaný 
na Geologický ústav Dionýza Štúra, a tam 
pracuje doteraz. 

Začiatok odbornej kariéry jubilanta rovna
ko ako celej generácie bol spätý z bezpro
strednými potrebami praxe, ako ich dikto
vali povojnové časy. Pracoval v odbore inži
nierske] geológie najmä pre vodné a želez
ničné stavby a ložiskovej geológie. Cez tieto 
praktické úlohy sa prepracoval k regionálnej 
geológii. V prvom rade sa venoval Spišsko
gemerskému rudohoriu a priľahlej Čiernej 
hore. Geológovia, ktorí dôverne poznajú zlo
žitú geologickú problematiku týchto horstiev, 
oceňujú priekopnícku prácu jubilanta o lito
stratigrafii paleozoika i mezozoika, jeho pos
tuláty o stavbe, tektogenéze a v neposlednom 
rade geologické mapy. z ktorých geologická 
mapa Spišskogemerského rudohoria v mier
ke 1 : 100 000 bola prvou publikovanou ma
pou celého rudohoria. VcTaka bohatým skúse
nostiam z regionálnej geológie jubilanta vy
menovali za hlavného redaktora geologických 
generálnych máp ČSSR 1 : 200 000 pre územie 
Slovenska, kolektívneho diela českosloven
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ských geológov, ktoré bolo po ukončení vy
znamenané Radom republiky. Po skončení 
tejto práce bol hlavným redaktorom sloven
skej časti Geologickej mapy ČSSR 1 : 500 000 
a Tektonickej mapy ČSSR 1 : 1 000 000. Od 
roku 1965 sa jubilant zameral najmä na vý
skum geologickej stavby podložia terciérnych 
sedimentov. Sústredil sa najmä na oblasť 
stredoslovenských neovulkanitov, a to v sú
vislosti s prognózami nerastných surovín 
viažucich sa na podložie produktov vulkanic
kých aparátov. S kolektívom geológov a geo
fyzikov podal prvý obraz o morfoštruktúrach 
a stavbe podložia neovulkanitov a postupne 
ho rozšíril na Podunajskú. Juhoslovenskú 
a Východoslovenskú nížinu. Túto tematiku 
spracoval v dizertačnej práci, za ktorú dostal 
roku 1970 hodnosť doktora vied. V ostatnom 
období sa venuje hlbinnej a blokovej stavbe 
Západných Karpát. Oto Fusán zverejnil vý
sledky výskumov vo vyše 60ich publiká
ciách zameraných najmä na litostratigrafiu, 
tektoniku a tektogenezu vnútorných Západ
ných Karpát. Záslužná je aj jeho popularizač
ná práca, pri ktorej poznatky o geológii Slo
venska pretlmočil do reči zrozumiteľnej ši
rokej verejnosti v diele Slovensko II — Prí
roda. 

Cien korešpondent Oto Fusán nie je pra
covníkom, ktorý nevybočí z okruhu rýdzo 
odborných problémov. Od oslobodenia, ked sa 
na širokej základni začala budovať geolo
gická služba na Slovensku, sa aktívne a účin
ne zapojil prakticky do všetkých organizač
ných činností, ktorými geológia u nás prešla. 
Na Geologickom ústave D. Štúra poznal všet
ky stupne hierarchie od radového pracov
níka cez vedúceho oddelenia a výskumu až 
po riaditeľa ústavu (1969—1976). Vykonával 

mnohé funkcie v národných i celoštátnych 
orgánoch, vo vedeckých, edičných a redakč
ných radách. Od roku 1963 je tajomníkom 
československého výboru Karpatskobalkán
skej geologickej asociácie a v rokoch 
1973—1977 bol jej prezidentom. Je predsedom 
Československého národného geologického 
komitétu a predsedom problémovej komisie 
IX. mnohostrannej spolupráce akadémii so
cialistických štátov. Je dlhoročným aktívnym 
členom Slovenskej geologickej spoločnosti 
a od roku 1978 do roku 1981 bol predsedom 
jej ústredného výboru. Popri výskumnej a or
ganizátorskej práci sa venoval aj výchove 
odborných kádrov. V rokoch 1956—1960 
prednášal na Prírodovedeckej fakulte Univer
zity Komenského historickú geológiu, viedol 
študentov pri diplomových prácach, je ško
liteľom ašpirantov z geológie, predsedom ko
misie pre obhajobu kandidátskych dizertač
ných prác a členom komisie pre obhajobu 
doktorských prác. 

Za vedeckú a organizačnú prácu jubilanta 
poctili radom vyznamenaní, ako napr. Naj
lepší pracovník geologickej služby (1960). Vy
znamenanie za zásluhy o výstavbu (1970), 
Cestná plaketa Dionýza Štúra za zásluhy 
v prírodných vedách SAV (1977), Rad čer
venej zástavy práce (1968), Pamätná medaila 
k 30. výročiu SNP. Ako popredný slovenský 
vedec bol roku 1977 zvolený za člena koreš
pondenta SAV. 

Pri príležitosti šestdesiatych narodenín že
láme členovi korešpondentovi SAV Otovi Fu
sánovi veľa zdravia, osobného šťastia a dobrú 
pracovnú pohodu, aby ešte dlhé roky vy
užíval svoje bohaté skúsenosti na prospech 
karpatskej geológie a v neposlednom rade aj 
pre vlastné potešenie. 

Anton Biely 


