
Narodil sa Ifl, 
februára 1932 V 
Strambergu. okres 
Nový Jičín. Po 
absolvovaní Reál

neho gymnázia v Príbore a základnej vojen
skej služby nastúpil 1. 1. 1956 do Ústavu sta
vebnej geológie v Žiline. Popri zamestnaní 
vyštudoval Vysokú školu chemickotechnolo
gickú v Prahe. 
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prejavila jeho svedomitosf a rozvážnosť pri 
riešení inžinierskogeologických problémov. 

Pracovitosť a aktivita jubilanta sa odráža 
vo veľkom počte vyriešených úloh spätých 
prevažne so zakladaním rozličných stavieb, 
od malých objektov po veľké vodné diela a 
energetické komplexy. Z tých najväčších tre
ba spomenúť aspoň prieskum pre jadrové 
elektrárne v Jaslovskvch Bohuniciach a v Mo-
chovciach. 

Po roku 1970, keď sa začala venovať zvý
šená pozornosť prieskumu a sanácii svahov 
porušených zosunmi, ochrane veľkých inves
tičných celkov a životného prostredia, medzi 
prvými sa zapojil do riešenia tejto problema
tiky. S jeho menom je spätý inžinierskogeo
logicky prieskum a úspešná sanácia svaho
v.vch porúch v Handlovej, Veľkej Cause, 
v Nitrianskom Rudne, v oblasti Hlohovec—Jal
šové a Hlohovec—Sereď. Významnou mierou 
prispel k anal.vze príčin vzniku a mechanizmu 
svahový'ch pohybov najmä v prostredí ter
ciérnych hornín aplikáciou progresívnych 
geofyzikálnych metód, nových poľných skú
šok a meraní napätosti, priestorových zmien 
a pri spresňovaní priebehu šmykových plôch. 

Odborné vedomosti a bohaté praktické skú
senosti ochotne odovzdáva mladším spolupra
covníkom, a tak pomáha udržiavať kontinuitu 
progresu inžinierskej geológie, v závode Bra
tislava. Túto výchovnú činnosť umocňuje jeho 
priateľská povaha, kolegiálnosf a otvorenosť, 
doplnené pocitom zodpovednosti splniť dobre 
každú zverenú úlohu. 

Úsilie jubilanta bolo roku 1968 ocenené 
čestným odznakom Vzorný pracovník a roku 
1975 plaketou Pamätná medaila k 25. výročiu 
organizácie IGHP. 

RNDr. Ján Otepka vykonal pre slovenskú 
inžiniersku geológiu vefký kus práce. Pri ju
bileumu v mene jej pracovníkov, spolupra
covníkov a priateľov želáme pevné zdravie, 
veľa vorivých síl. životného optimizmu a spo
kojnosti v pracovnom a osobnom živote. 

Radko Sladký 

RNDr. Ivan Lehotský, C S c , päťdesiatročný 

31. januára 1982 sa v plnom zdraví dožil 
päťdesiatich rokov samostatný vedecký pra
covník Geologického ústavu Dionýza Štúra 
v Bratislave RNDr. Ivan Lehotský, CSc. 

Narodil sa v Brezne a tam aj na gymnáziu 
roku 1951 maturoval. Vysokoškolské štúdium 
absolvoval na Prírodovedeckej fakulte a na 
Fakulte geologickogeografických vied Uni
verzity Komenského v Bratislave, kde pro
moval v roku 1955. 

Pracovať začal v Geologickom ústave Dio
nýza Štúra, kde mu najprv pripadla úloha 
vykonávať geologické mapovanie a výskum 
Nízkych Tatier v rámci edície prehľadných 
geologických máp ČSSR 1 :200 000 a práce 
v kryštaliniku Malej Magury. Roku 1957 
prešiel do služieb Východoslovenského rud
ného prieskumu v Spišskej Novej Vsi a vie
dol geologickoprieskumné práce Slovinky — 
Gelnica — Cu. Roku 1959 sa vrátil do GUDS 
a svoju výskumnú činnosť orientoval na ob
lasť veporika a v širšom meradle študoval 
diaflorézu karpatského kryštalinika. 

V rokoch 1964—1965 pracoval ako člen 
prvej československej expedície v Mongolskej 
ľudovej republike a zúčastnil sa na zosta
vovaní geologickej mapy v mierke 1 : 1 000 000 
V širšom okolí Murenu. Po návrate do ČSSR 
pokračoval v práci výskumom východnej časti 
Nízkych Tatier. Roku 1969 obhájil kandidát
sku dizertačnú prácu na tému Paleogeogra
fický a štruktúrnogeologický vývoj severo
mongolského vrásového systému. Od roku 
1973 pracoval v tatrickej časti nízkotatran
ského kryštalinika. 

Service Geologique v Tunise bola ďalším 
pósobištom dr. Lehotského počas jeho exper
tíznej činnosti v rokoch 1974—1979. Náplň 
jeho práce na tomto pracovisku bola veľmi 
rôznorodá — vyhľadávanie železných a olo
venozinkových rúd, cementárskych surovín, 
surovín na výrobu hydraulického vápna, ako 
aj zostavovanie geologických máp rozličnej 
mierky a komplexné hodnotenie nerastných 
surovín. Osobitne treba vyzdvihnúť, že ju
bilanta poverili zostaviť geologickú mapu 
v mierke: 1:500 000 z oblasti medzi riekou 
Medjerda a Chott Djerid. geologicky najzlo
žitejšej časti Tuniska. 

Od roku 1979 znovu vykonáva vedecko
výskumnú činnosť v Nízkych Tatrách, tak 
ako vždy v najťažších horských terénoch., 
kde využíva svoju výnimočnú fyzickú zdat
nosť. 

Okrem rámcovo uvedenej činnosti vykonal 
dr. Lehotský aj ďalšie odborné práce a po
sudkovú činnosť. Vypracoval aj niekoľko dô
ležitvch projektov, napr. bol koordinátorom 
surovinovej štúdie akcie GEO60 pre oblasť 
Spišskogemerského rudohoria. autorom ideo


