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vrchov. Po jeho ukončení riešil hydrogeoló
giu neogénnych regiónov Podunajskej pan
vy. V rokoch 1969—1970 pôsobil v expedícii 
Sudán ako vedúci geológ. Po záverečnom 
spracovaní výsledkov hydrogeologického 
prieskumu (v centrálnej časti Sudánu) ho 
vymenovali do funkcie vedúceho geológa 
závodu v Bratislave. Celý kolektív geológie 
viedol k plneniu stanovených úloh, ku kva
lite a odbornej úrovni prieskumných prác a 
ich výsledkov. Zaslúžil sa o zavedenie no
vých prieskumných metód, hlavne v apliko
vaní geofyziky v inžinierskej geológii a 
hydrogeológii. Spojil práce prieskumu s po
znatkami výskumných pracovísk. Zúčastnil 
sa aj na riešení rezortných výskumných úloh 
a úloh technického rozvoja, na príprave a 
realizácii úloh na ochranu a využitie pod
zemnej vody na území Žitného ostrova, ako 
aj úloh inžinierskej geológie pre vodné diela 
na Dunaji a jadrovú energetiku. Roku 1980 
vymenovali jubilanta do funkcie riaditeľa 
bratislavského závodu IGHP. 

Významná je práca RNDr. P. Ostrolucké
ho v Slovenskej banskej spoločnosti, v Slo
venskej geologickej spoločnosti, ako aj jeho 
publikačná činnosť. Spolupracuje s tlačou a 
Cs. ťilmom pri propagácii a popularizácii 

slovenskej prieskumnej geológie. Nemožno 
nespomenúť ani jeho dlhoročnú prácu vo 
vyšších odborových orgánoch. 

Práca jubilanta mala vždy široký záber 
a sledovala celospoločenské uznanie geoló
gie a jej ustavičný rast. Je prejavom jeho 
cieľavedomej spoločenskej angažovanosti, 
v ktorej vedel vždy spájať odbornú a pra
covnú náročnosť vedúceho pracovníka 
s hlboko ľudským prístupom k riešeniu osob
ných problémov spolupracovníkov a s jemu 
vlastnou srdečnosťou rozdávať zo svojho ži
votného optimizmu iným. 

Dlhoročnú odbornú, riadiacu, hospodársku 
a spoločenskú činnosť RNDr. Pavla Ostroluc
kého ocenilo vedenie podniku IGHP Žilina 
a Slovenský geologický úrad v Bratislave a 
udelili mu viacero vyznamenaní. Podobného 
uznania sa mu dostalo aj od odborových or
gánov. 

Pripájame sa k početným gratulantom 
z radov slovenských geológov, spolupracov
níkov a priateľov a želáme RNDr. Pavlovi 
Ostroluckému dobré zdravie, mladistvý elán 
a ďalšie úspechy v práci a osobnom živote, 
živote. 

Pavel Tkáčik — Pavol Bujalka 

Z O Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

Šta tú t udeľovania Medaily J. Slávika SGS 

Slovenská geologická spoločnosť (ďalej len 
Spoločnosť) sa svojou rozsiahlou, integrujú
cou a veľmi bohatou činnosťou vo všetkých 
odboroch geologických vied v celoštátnon: 
meradle zaraďuje medzi popredné spoloč
nosti a jej pôsobnosť a vedecký význam 
značne presahuje hranice ČSSR. 

Z tohto hľadiska je užitočné, aby Spoloč
nosť vyznamenávala svojich členov, ktorí sa 
významne zaslúžili o jej propagáciu a rozvoj, 
ako aj o spoluprácu s CSMG a zahraničnými 
geologickými spoločnosťami. 

Preto dal Ústredný výbor Spoločnosti roku 
1980 vyhotoviť Medailu J. Slávika Sloven
skej geologickej spoločnosti, ktorá má dô
stojne reprezentovať Spoločnosť pred ce

lou verejnosťou doma aj v zahraničí. Me
daila J. Slávika SGS bola zriadená na počesť 
predčasne zosnulého mladého slovenského 
vedca a významného organizátora slovenskej 
geológie. 

Zásady postupu pri navrhovaní, schvaľovaní 
a udeľovaní Medaily J. Slávika SGS 

Návrh na udelenie Medaily J. Slávika SGS 
môže podať každý riadny člen Spoločnosti 
Ústrednému výboru SGS. Návrh sa podáva 
písomne a jeho zdôvodnenie musí vychádzať 
zo Štatútu udeľovania Medaily J. Slávika 
SGS. Návrh prerokúva a schvaľuje Ústredný 
výbor SGS. Medailu odovzdáva predseda 
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Spoločnosti alebo ním poverený člen vý
boru. 

Medaila sa udeľuje: 
I. Členom Spoločnosti: 

1. Funkcionárom Spoločnosti za ich vý
znamnú činnosť pre rozvoj spoločnosti. 

2. Členom za mimoriadne aktívnu činnosť 
v rámci Spoločnosti a za významné zverejne
nie a progresívne práce v ktoromkoľvek od
bore geologických vied. 

3. Členom Spoločnosti pri životných jubi
leách za významnú vedeckú činnosť a ne
pretržité členstvo v Spoločnosti. 
II. Členom Československej spoločnosti pre 

mineralógiu a geológiu za významnú ve
deckú a aktívnu činnosť pre rozvoj spo
lupráce so Slovenskou geologickou spo
ločnosťou. 

III. Členom zahraničných geologických spo
ločností za rozvoj spolupráce so Sloven
skou geologickou spoločnosťou. 

Evidencia 

Ústredný výbor Slovenskej geologickej 
spoločnosti dal vyhotoviť 50 kusov medailí. 
Medaily sú uložené na sekretariáte SGS. 
O medaile sa vedie evidencia, pretože ide 
o predmet významnej spoločenskej hodnoty 
a predstavuje formu uznania a vďačnosti za 
zásluhy o rozvoj Slovenskej geologickej spo
ločnosti a za vynikajúce výsledky na poli 
vedy, a tým aj za rozvoj socialistickej spo
ločnosti. Je založená a vedie sa matričná 
kniha obsahujúca tieto rubriky: poradové 
číslo medaily, meno vyznamenaného, dôvod, 
za ktorý bola medaila udelená, dátum odo
vzdania medaily, poznámka. 

RNDr. Ondrej Franko, CSc, 
vedecký tajomník SGS 

RNDr. Ondrej Samuel, DrSc, 
predseda SGS 
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