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K R O N I K A 

Naši jubilanti 

RNDr. Pavel Fahini jubiluje 

2D. júna 1982 sa v plnom zdraví, sviežosti 
a príkladnej pracovnej aktivite dožil 60 rokov 
RNDr. Pavel Fabini, zaslúžilý pracovník IGHP, 
n. p., Žilina. 

Jubilant patrí medzi priekopníkov geotech-
niky a najstarších odborníkov v inžinierskej 
geológii na Slovensku. S jeho menom je úzko 
spätý rozvoj mechanicky zemín, metód labo
ratórneho bádania zemín a aplikácia dosiah
nutých výsledkov ako základný podklad na 
zakladanie stavieb. Nemalé zásluhy má o od
bornú výchovu laboratórnych pracovníkov. 

Jubilant má podstatný podiel na vytvorení 
organizovanej inžinierskej geológie a na jej 
odbornom rozvoji v organizácii pre inžinier
sku geológiu a hydrogeológiu IGHP, n. p., 
ktorá už začiatkom päťdesiatych rokov bola 
jedinou organizačnou jednotkou s pôsobnos

ťou pre celé Slovensko. Vytváral laboratórium 
mechaniky zemín na pracovisku v Bratislave 
a od roku 1953 v Žiline. 

Počas svojej 33ročnej praxe vykonával 
viaceré vedúce funkcie — vedúceho mecha
niky zemín, hlavného geológa závodu a od 
roku 1977 sa venuje výlučne výskumu. Riešil 
mnohé ukútne a odborne náročné stavebno
ŕ,eologické úlohy, pričom sa venoval aj štú
diu príbuzných vednvch odborov, a tak sa 
významne zaslúžil o rozvoj mladého odboru 
mechaniky zemín. 

Úzkym kontaktom s radou odborníkov 
u nás aj v zahraničí získal bohaté vedomosti 
v odbore geomechaniky a v inžinierskej geo
lógii a úspešne ich uplatnil pri riešení geo
technických problémov v súvislosti so zaklada
ním národohospodársky významných stavieb, 
ako je vodné dielo Domaša, Klenovec, váž
ske energetické kaskády Krpeľany — Sučany— 
Lipovec — Považská Bystrica, ďalej ochranné 
hrádze Východoslovenskej nížiny, Ipľa a Du
naja. Z geotechnickej stránky posudzoval 
vhodnosť výstavby priehradného profilu Hra
bušice, Príbovce, Hranovnica, vážskych stup
ňov v úseku Strečno — Žilina a ďalších vod
ných stavieb. 

Odborne nie menej náročné boli jeho po
sudky na odpopolčekovacie nádrže starej a 
novej hrádze v Novákoch a Chalmovej. Po
sudzoval vhodnosť výstavby prvej atómovej 
elektrárne a mnoho iných miest na zakla
danie ťažkých priemyselných objektov a lí
niových stavieb. 

Intenzívne pracoval v oblasti rozvoja no
vých metód a metodík, vypracoval niekoľko 
metodických postupov pre laboratórne skúš
ky fyzikálnych a mechanických vlastnosti 
zemín v čase, keď ešte neboli vydané CSN. 
a preto znamenali veľký prínos pre geotech
nickú laboratórnu prax. S úspechom riešil 
niekoľko výskumných geotechnických úloh 
so zameraním na použiteľnosť v prieskum
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nej praxi. Známe sú jeho výskumné práce 
zamerané na geotechnické vlastnosti spraše, 
jej použiteľnosť na stavbu zemných hrádzí. 
Zhodnotil vhodnosť spraše a sprašovej hliny 
na území Slovenska na zakladanie stavieb, 
pričom analyzoval príčiny porúch stavieb 
v oblasti Trnavy. Vypracoval rad návrhov na 
konštrukciu leboratórnych prístrojov a za
riadení, ktoré sa aplikovali v prieskumnej 
praxi v rezortných, ale aj mimorezortnýcn 
organizáciách. 

V súčasnom období jubilant intenzívne a 
aktívne rozvíja nové metódy a metodiky 
v oblasti geológie. Rieši problémovo rozsiahle 
otázky dotýkajúce sa zetektívnenia metód a 
techniky výskumu a prieskumu inžiniersko
aeologických javov a procesov a zamerané na 
rozvoj progresívnych moderných metód v in
žinierskej geológii a geoteehnike. 

Za rozsiahlu a fundovanú odbornú činnosť 
jubilanta roku 1960 vymenovala Českoslo

venská akadémia vied do Československého 
výboru pre mechaniku zemín a za člena 
medzinárodnej spoločnosti International So
ciety for Soils Mechanics and Foundation 
Engineering. 

Jeho vzorná odborná a organizačná práca 
bola niekoľkokrát ocenená pochvalným uzna
ním, podnikovým vyznamenaním Zaslúžilý 
pracovník podniku, rezortným vyznamenaním 
ministra palív a energetiky Vzorný pracovník 
a štátnym vyznamenaním Rad červenej 
hviezdy práce. 

Pri významnom životnom jubileu ďakujeme 
RNDr. Pavlovi Fabinimu za jeho systematic
kú a obetavú prácu v prospech rozvoja nášho 
národného podniku, celej geológie a želáme 
mu veľa tvorivých síl, pevné zdravie a úspeš
né splnenie vytýčených cieľov v mnohých 
ďalších rokoch života. 

Bartolomej Groma 
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