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1956. V tom istom roku nastúpil ako asistent 
na Katedru geológie a paleontológie PFUK 
V Bratislave. Roku 1973 ho vymenovali 
a ustanovili za docenta paleontológie a 
v tomto postavení pracuje dodnes. 

Doc. RNDr. Viliam Sitár, CSc, dosiahol svo
jou usilovnosťou a pracovitosťou významné 
postavenie ako erudovaný pedagóg, ale aj ako 
svedomitý vedecký pracovník. Vo vedeckej 
práci sa venuje štúdiu miocénnej flóry zá
padokarpatských oblastí. Z tohto odboru na
písal a roku 1967 s úspechom obhájil kandi
dátsku dizertačnú prácu. Prehĺbenie štúdia 
fosílnej flóry miocénu umožnilo jubilantovi 
uverejniť rad vedeckých štúdií, v ktorých 
často uvádza výskyty nových a prvý raz bá
daných druhov a mnoho radov a druhov 
fosílnych rastlín z oblasti Západných Karpát. 
Výsledky jeho výskumu umožnili v nejed
nom prípade odôvodniť a spresniť stratigra
fické postavenie súvrstvi sedimentov, z kto
rých opísal zvyšky rastlín. Veľmi podrobne 
preštudoval sarmatskú flóru najmä z Tur
čianskej kotliny a z močiarskych diatomitov 
(na SV od Banskej Štiavnice), ale aj iných 
lokalít vnútorných kotiín Západných Karpát. 
Prehĺbil a doplnil poznatky o zložení flóry 
miocénu v strednej Európe, o paleoekologic
kých podmienkach a urobil koreláciu s invmi 

oblasťami západnej a východnej Európy. 
V ostatných rokoch študoval fosílnu flóru aj zo 
starších, paleozoických útvarov, predovšetkým 
permokarbónsku flóru zemplínskeho ostrova. 

Doc. RNDr. Viliama Sitára, CSc, na pra
covisku vždy hodnotia ako nadaného a sve
domitého pedagóga. Venuje sa výchove mla
dých vedeckých kádrov, skvalitňuje svoje 
prednášky a cvičenia modernými vyučovací
mi pomôckami. Aby uľahčil štúdium fytopa
leontológie vysokoškolským študentom, napí
sal veľmi poučné skriptá, ktoré sú vlastne 
prvou po slovensky napísanou paleobotanic
kou študijnou príručkou. 

Jubilant venuje veľkú pozornosť aj ma
sovoorganizačnej práci. Mnoho rokov bol úse
kovým dôverníkom ROH a vyše desať rokov 
je členom závodného výboru ROH. V TJ Slá
via Prírodovedec sa venuje najmladším čle
nom a deťom zamestnancov Prírodovedeckej 
fakulty UK vštepuje lásku k športu. 

Rozsiahla a významná je činnosť jubilanta 
na Prírodovedeckej fakulte UK, a to ako na 
pedagogickom a vedeckom poli, tak aj v ma
sovoprospešnej činnosti. 

Pri päfdesiatinách želáme doc. RNDr. Vi
liamovi Sitárovi, CSc, pevné zdravie a mno
ho úspechov v ďalšej tvorivej činnosti. 

Jozef Sľagrovský 

Životné jubileá členov Slovenskej geologickej spoločnosti 

Ústredný výbor Slovenskej geologickej spo
ločnosti s potešením konštatoval, že sa v plnej 
sviežosti, v optimizme a pracovnom eláne 
dožívajú životných jubileí títo jej členovia: 
člen korešpondent SAV O. Fusán (30. 3. 1922). 
RNDr. Ján Bystrický. DrSc. (15. 5. 1922). 
RNDr. Ján Ilavský, DrSc (30. 4. 1922) a RNDr. 
Viera Kantorová (7. 1. 1922) — šesťdesiatročné 
jubileum; Ing. Marta Abonyiová (9. 8. 1932), 
RNDr. Vojtech Struňák (7. 2. 1932), RNDr. 
Augustín Began, CSc. (8. 1. 1932), RNDr. Ka
rol Borza, CSc. (13. 7. 1932), Ing. Dušan Ďu
rica, CSc. (29. I. 1932), RNDr. Karol Eliáš, CSc. 
(6. 2. 1932), RNDr. Eva Hýrošová (5. 12. 1932), 
Ing. Miloš Choma (13. 12. 1932), Ing. Ľubomír 
Zboril, CSc. (31. 12. 1932), RNDr. Stefan Vin
cenc, CSc. (21. 11. 1932), RNDr. Eugénia Vaš
kovská, CSc. (4. 7. 1932), Ing. Blažej Tyleček 

(19. 2. 1932), Ing. Milan Tapák. CSc. (5. 1. 
1932). RNDr. Ján Šuba (14. 10. 1932), RNDr. 
Paulína Snopková, CSc. (22. 6. 1932). RNDr. 
Jozef Sálaj. CSc. (U. 1. 1932), Ing. Dominik 
Polakovič (15. 9. 1932), RNDr. Eva Plande
rová. CSc. (8. 11. 1932), p. g. Ján Otepka 
(22. 9. 1932), RNDr. Ján Nemčok, CSc. (24. 3. 
1932). RNDr. Anna Mihaliková (31. 5. 1932). 
RNDr. Michal Lukáč (27. 3. 1932). RNDr. 
Ivan Lehotský, CSc. (31. 1. 1932) — päťde
siatročné jubileum. 

Osemdesiatich rokov sa dožíva Ing. Kristína 
Izáková. 

Ústredný výbor Slovenskej geologickej 
spoločnosti aj celá geologická pospolitosť že
lajú jubilantom do ďalšej činnosti mnoho tvo
rivých síl a dobré zdravie. 

O. Samuel 


