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K R O N I K A 

K nedožitým päťdesiat inám Ing. Stanislava Gazdu, CSc. 

3. septembra 
1983 by sa bol do
žil päfdesiatich ro
kov Ing. Stanislav 
Gazda, CSc, dlho
ročný pracovník 
Geologického ústa
vu Dionýza Štúra 
v Bratislave, kto
rý 19. 1. 1983 
uprostred tvorivej 
a obetavej práce 
náhle a predčasne 
odišiel z našich 
radov. 

Ing. Stanislav Gazda. CSc, sa narodil 3 9 
1933 v Bratislave. V rokoch 1937—1952 žil 
v Nitre, kde absolvoval základnú školu a 
ukončil stredoškolské štúdiá. V rokoch 
1952—1957 študoval na Chemickej fakulte 
SVŠT v Bratislave analytickú chémiu a 
úspešne ju skončil roku 1957 ako inžinier 
chémie. 

Po štúdiách trvalé pracoval na Geologic
kom ústave Dionýza Štúra v Bratislave 
Spočiatku sa ako analytik venoval rozličným 
druhom prírodných vied a čiastočne aj siliká
tovej analýze hornín a od roku 1959 sa úplne 
zameral na teoretickú a praktickú geochémiu 
prírodných vôd. 

V rokoch 1959—1960 skúmal hydrogeoché
miu^ uhličitých minerálnych vôd v okolí 
Hnúšte a Hornej Súce a agresivitu povrcho
vých a podzemných vôd Hornonitrianskej 
kotliny. Neskôr (1960—1961) spolupracoval 
na inžinierskogeologickom výskume zosunu 
v Handlovej a poukázal na význam geoche
mických faktorov pri mechanizme ich for
movania. Až do roku 1968 prevažne riešil 
dôležité štátne úlohy, akou bol Základný 
hydrogeologický výskum bojnických termál
nych vôd vo vzťahu k ťažbe uhlia na novác
kom ložisku a Hydrogeologický výskum ju
hoslovenskej panvy vo vzfahu k CO.. Vý
znamné sú výsledky jeho výskumu genézy 

termálnych vôd v Bojniciach a ich vzfahu 
k uhoľným ložiskám založené na dôslednej 
hydrogeochemickej bilancii vôd v celej 
štruktúre. V juhoslovenskej uholnej panve 
bádal genézu uhličitých vôd, pôvod, výstu
pové cesty a priestorovú distribúciu CO., 
tzv. plynový faktor, časové zmeny chemizmu 
a obsah plynov vo vode atď., čo umožnilo 
vymedziť infiltračné oblasti podzemných 
vôd najvýznamnejších zvodnených vrstiev 
regiónu. V tých rokoch sa venoval aj ďalším 
problémom, akým bola napr. hydrogeoché
mia kvartérnych sedimentov Záhorskej a 
Východoslovenskej nížiny, neovulkanitov 
stredného Slovenska, hydrogeochemickej 
prospekcii v Spišskogemerskom rudohorí 
a banskoštiavnickej oblasti, hydrogeochémii 
krasových oblastí a pod. Ing. Gazda sa vý
znamne zúčastňoval na zostavovaní hydro
geologických máp ČSSR v mierke 1 : 200 000. 

Vyriešil rad teoretických aj praktických 
hydrogeochemických problémov Západných 
Karpát a vypracoval novú hydrogeochemickú 
klasifikáciu vôd. 

V rokoch 1961—1969 študoval vedeckú 
ašpirantúru (špecializácia hydrogeochémia) 
na GÚDS Bratislava a ukončil ju roku 1969 
kandidátskou dizertačnou prácou Hydrogeo
chémia juhoslovenskej uholnej panvy. 

Veľmi rozsiahla bola aj jeho spolupráca 
s organizáciami zaoberajúcimi sa priesku
mom a štúdiom podzemných vôd, ako j e 
napr. Geotest Brno, IGHP Žilina, GP Spiš
ská Nová Ves atď. V posledných rokoch sa 
jeho pozornosť sústreďovala aj na proble
matiku ochrany životného prostredia, najmä 
na ochranu podzemných vôd. Bol koordiná
torom témy 1.4 (Rozpracovanie metód 
ochrany podzemných vôd pred znečistením) 
za ČSSR, ktorá sa riešila v spolupráci zo 
ZSSR a bola ukončená roku 1978 záverečnou 
správou. Významne sa zaslúžil aj o rozvoj 
geochémie na Slovensku. V rámci nej sa zú
častnil na vypracúvaní viacerých projektov 
a bol koordinátorom prvej úlohy regionálnej 



Jubilant sa na
rodil 24. júla 1933 
v Trnave a tam 
absolvoval aj osem 
tried gymnázia. Po 
maturite sa zapí
sal na Prírodove
deckú fakultu Uni
verzity Komen
ského v Bratisla
ve na štúdium 
geografie, biológie 
a geológie. Po ro
ku prestúpil na 

novozaloženú Fakultu geograficko-geologic-
kých vied a úspešne ju roku 1955 ukončil 
ako promovaný geológ so špecializáciou inži
nierska geológia. Roku 1967 získal doktorát 
rtr írnHnvrh vied. 


