
v Bratislave. 
D. Hovorka sa narodil 22. 8. 1933 vo Zvo

lene. Maturoval s vyznamenaním na Gymná
ziu v Lučenci roku 1952. V rokoch 1952—1956 
pokračoval v štúdiu na Fakulte geologicko
geografických vied Univerzity Komenského, 
ukončil ho s vyznamenaním a stal sa asis
tentom na katedre petrografie. Roku 1964 
úspešne obhájil kandidátsku dizertačnú prá
cu a roku 1968 sa habilitoval za docenta pe
trografie eruptívnych a metamorfovaných 
hornín. Po dvadsaťročnej úspešnej pedagogic
kej, vedeckovýskumnej i organizačnej čin
nosti na Katedre petrografie sa roku 1977 stal 
samostatným vedeckým pracovníkom a sú
časne vedeckým tajomníkom Geologického 
ústavu UK. 

S menom jubi
lanta je nerozluč
ne spätá úspešná 
vedeckovýskumná, 
pedagogická a or
ganizačná činnosť 
a budovanie Ka
tedry petrografie 
a Geologického 
ústavu Univerzity 

Komenského 
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poznatky o litológii a genéze amfibolitov zá-
padokarpatského kryštalinika, ktoré majú 
v karpatskej literatúre trvalú platnosť. 

Nie menej významným prínosom do roz
voja slovenskej petrológie sú aj práce jubi
lanta o pôvode a vzniku granotoidov Západ
ných Karpát a ich horninotvorných a akce
sorických minerálov či o predmetamorfnom 
vývoji západokarpatského kryštalinika alebo 
o geotektonickom postavení terciérnych ba
zaltov ap. 

D. Hovorka je aj vynikajúcim pedagógom. 
Ešte ako člen katedry petrografie vyše dva
dsať rokov viedol cvičenia a prednášal petro
grafiu eruptívnych a metamorfovaných hor
nín. Viedol mnohých diplomatov, ktorí pod 
jeho odborným vedením často vyriešili aj 
zložité geologickopetrografické alebo petro
grafickogeochemické problémy kryštalinika 
Západných Karpát. Prednášal s entuziazmom 
žiakom a vedel svojich žiakov získať pre ve
deckú činnosť. Najlepším dôkazom toho bolo 
zgrupovanie sa mladých adeptov petrológie 
okolo nášho jubilanta v rámci študentskej 
vedeckej a odbornej tvorivosti. 

Na doplnenie obrazu činnosti jubilanta 
treba konštatovať, že D. Hovorka je veľmi 
aktívny aj v spoločenskopolitickej a organi
začnej práci. Už v priebehu stredoškolských 
a vysokoškolských štúdií bol funkcionárom 
CSM, bol tiež členom OV CSTV v Lučenci, 
členom Okresnej komisie pre športové hry 
mládeže, členom ZV ROH na Fakulte geo
logickopetrografických vied UK, členom CZ 

ROH na Univerzite Komenského. Bol aj ta
jomníkom bratislavskej pobočky Cs. spoloč
nosti pre mineralógiu a geológiu a nateraz je 
predsedom výboru bratislavskej pobočky Slo
venskej geologickej spoločnosti. Okrem toho 
je zodpovedným redaktorom Acta geologica, 
členom odborných periodík SAV a Geologic
kého ústavu D. Štúra. Je tiež členom pracov
nej skupiny 2 problémovej komisie IX mno
hostranných dohôd akadémií socialistických 
štátov, členom výboru VTS pri Geologickom 
ústave UK, členom celoštátnej komisie pre 
udeľovanie hodnosti DrSc. z odboru minera
lógia a petrografia ap. 

Za doterajšiu záslužnú činnosť o rozvoj slo
venskej petrografie a geológie bola roku 1983 
jubilantovi udelená bronzová medaila Príro
dovedeckej fakulty UK, bronzová medaila 
Univerzity Komenského a medaila J. Slávika 
Slovenskej geologickej spoločnosti. 

2ivot je ako tok rieky, nie vždy tečie pria
močiaro, meandruje, prekonáva pereje a 
úskalia, ale na svojom toku mohutnie, za
vlažuje polia, poháňa turbíny a prináša ľu
ďom úžitok. Aj život nášho jubilanta nie je 
vždy bez úskalí, ale prekonáva ich úspešne 
V činorodej práci pre rozvoj našej vedy 

Slovenská geologická verejnosť, priatelia a 
známi úprimne blahoželajú doc. RNDr. D. 
Hovorkovi, CSc, k jeho životnému jubileu a 
prajú mu plného zdravia, entuziazmu i veľa 
ďalších pracovných a životných úspechov na 
prospech slovenskej petrografie. 

Jakub Kamenický 
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