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V januári 1984 
sa významného 

životného jubilea 
— päťdesiatich 

rokov — dožil 
hlavný inžinier 
Geofyziky, n. p., 
Brno, závod Bra
tislava, popredný 

československý 
paleomagnetik 

RNDr. Oto Orlic
ký. CSc. 

Narodil sa 28. 1. 
1934 v Dolnej 
Strede, okr. Galanta. V Galante ukončil meš
tiansku školu (1949) aj gymnázium (1953). 
V rokoch 1959—1966 študoval popri zamest
naní na Prírodovedeckej fakulte UK Bra
tislava fyzikálnu chémiu a tam roku 1972 
získal titul doktora prírodovedy. Vedeckú 
ašpirantúru ukončil roku 1981 na Geofyzikál
nom ústave SAV. 

Pracovať začal v Uránových doloch v Já
chymove ako geofyzikálny operátor (1953— 
1954). Po ukončení vojenskej služby bol geo
fyzikálnym technikom v čase vznikania apli
kovanej geofyziky na viacerých pracoviskách 
na Slovensku: Ústav pre výskum rúd Bra
tislava (1957—1958), GÚDS (1958), GP, n. p., 
Žilina, geofyzikálne stredisko Bratislava 
(1959—1965). 

Po reorganizácii je nepretržite od roku 1965 
v Geofyzike, n. p., Brno, závod Bratislava. 
Pracoval postupne ako operátor, interpretá
tor, vedúci skupiny, vedúci oddelenia fyziky 
hornín a od roku 1972 vykonáva funkciu 
hlavného inžiniera. 

RNDr. Oto Orlický, CSc. patrí do skupiny 
spoluzakladateľov moderného paleomagnetiz-
mu v Československu. Je autorom a spolu

autorom pozoruhodných príspevkov z oblasti 
paleomagnetických výskumov Západných 
Karpát a ich geologickej interpretácie. Pred
metom jeho záujmu sú najmä vulkanické 
horniny Vihorlatu, Slanských vrchov, Veľké
ho Miliča a Zemplínskych vrchov, kampil
ské paleovulkanity príkrovu Drienok, alkalic
ké bazalty stredného a južného Slovenska, 
ako aj neogénne. mezozoické a paleozoické 
horniny ďalších oblastí Západných Karpát. 
Jubilant sleduje aj výsledky paleomagnetic
kých výskumov v zahraničí. 

V ostatných rokoch spolupracuje s Archeolo
gickým ústavom SAV (paleomagnetické štúdie 
vzoriek z archeologických objektov v Ciferi
Páci, Chotine a Radzovciach. archeomagne
tické datovanie vybraných lokalít Slovenska). 

Nemenej významná je činnosť RNDr. Ota 
Orlického, CSc, v zahraničí. V rokoch 1971— 
1972 bol vedúcim magnetickej skupiny expe
dície v Sudáne. v rokoch 1975—1976 vedúcim 
hydrogeofyzikálnej expedície v Sudáne. 
v rokoch 1979—1980 a 1982—1983 vedúcim 
hydrogeofyzikálnych expedícií v Severnej 
Nigérii. 

Vo všetkých oblastiach svojej činnosti, or
ganizačnej i odbornej, preukazuje jubilant 
príslovečnú pracovitosť a húževnatosť, je vy
soko náročným k sebe aj k ostatným. Tieto 
vlastnosti ho sprevádzajú celým činorodým 
životom. Za všestrannú obetavú prácu mu 
udelili vyznamenanie Za pracovné zásluhy 
(1971) a Za pracovnú vernosť (1973). 

RNDr. Oto Orlický, CSc. sa dožil svojho 
jubilea v plnom rozmachu pracovného elá
nu v organizačnej aj výskumnovedeckej čin
nosti. Do ďalších plodných rokov mu všetci 
želáme mnoho úspechov, zdravia a osobného 
šťastia. 

Jozef Hricko 

2ivotné jubileá členov Slovenskej geologickej spoločnosti 

Roku 1984 sa významného jubilea dožívajú 
nasledujúci členovia Slovenskej geologickej 
spoločnosti: doc RNDr. H. Bystrická, CSc 
(2. 2. 1924), prof. RNDr. J. Gorek, CSc. (4. 7. 
1924), prof. Ing. M. Matula, DrSc (20. 5. 1924), 

RNDr. S. Polák (14. 8. 1924), Ing. M. Rybár 
(3. 11. 1924), doc. RNDr. J. Seneš, DrSc. (3. 2. 
1924), RNDr. I. Vaškovský, DrSc. (6. 10. 1924) 
— šesťdesiatročné jubileum: RNDr. V. Bátory 
(7. 3. 1934), p. g. A. Brlay (4. 4. 1934), Ing. M. 


