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pätia na pevnosť a pretvárne vlastnosti zemín 
a hornín. Doteraz spolupracoval pri riešení 
18ich rezortných a štátnych výskumných 
úlohách. 

Odborné vedomosti a vedecké poznatky ju
bilant s jemu príznačnou ochotou odovzdáva 
spolupracovníkom, a tak má aj nemalú zá
sluhu o výchovu odborníkov. Zorganizoval 
rad seminárov a konferencií a predniesol na 
nich veľa príspevkov. Má veľmi tesný odbor
ný kontakt s našimi vysokými školami a s ve
deckými inštitúciami V ČSSR. Podobne spo
lupracuje so zahraničnými vedeckými inštitú
ciami, napr. VSEGINGEO Moskva. KOC 
Moskva, Centrogeologija Moskva, OBRTG 
Varšava, Geotektonika Záhreb a pod. Odbor
nú a vedeckú činnosť jubilanta roku 1960 oce
nili jeho vymenovaním za člena českosloven
ského výboru pre mechaniku zemín a zakla
danie stavieb pri ČSAV a medzinárodnej spo
ločnosti International Society for Soils Me
chanics and Foundation Engineering. Je čle
nom čs. výboru pre mechaniku ČSVTS a In
ternational Society for Rock Mechanics. Od 

roku 1979 je členom Komisie pre obhajoby 
kandidátskych dizertačných prác na PF UK 
Bratislava a oponentskej rady pre štátne vý
skumné programy PF UK. poradného zboru 
Geoinformu a roku 1978 ho vymenovali za 
predsedu odbornej skupiny výskumného pro
gramu štátov RVHP Intergeotechnika pre 
vedný odbor inžinierskej geológie. Ústredný 
geologický ústav roku 1961 udelil Ing. Gromo
vi, CSc, vyznamenanie Najlepší pracovník 
geológie. 

V súčasnom období Ing. Bartolomej Gro
ma. CSc, veľmi aktívne využíva svoje skú
senosti pri zabezpečovaní vedeckotechnické
ho rozvoja a systematickou prácou sa naďa
lej zúčastňuje na odbornom rozvoji nielen na 
vlastnom pracovisku, ale aj v rámci celej 
československej geotechniky. 

V mene národného podniku IGHP a celej 
geologickej pospolitosti ďakujeme jubilantovi 
za jeho neúnavnú a obetavú prácu a želáme 
mu pevné zdravie, veľa tvorivých síl a splne
nie jeho cieľov a želaní v osobnom živote. 

Pavel Fabini 

Životné jubileum RNDr. Stanislava Poláka 

V auguste tohto roku v dobrom zdraví a 
v plnej prieskumnej aktivite zavŕšil šesťde
siat rokov života pracovník geologického úse
ku Bratislava Geologického prieskumu v Spi>
skej Novej Vsi RNDr. Stanislav Polák. 

Jubilant sa narodil 14. augusta 1924 v Bra
tislave. Po gymnaziálnych štúdiách v rod
nom meste sa zapísal na Vysokú školu ban
skú v Ostrave a po jej absolvovaní roku 1952 
nastúpil ako závodný geológ v pezinskom z.\-
vode Západoslovenského rudného prieskumu. 
Pracoval pri prieskume ložísk pyritových i 
antimónových rúd v oblasti Pezinka a man
gánových rúd pri Marianke. V rokoch 1958 až 
1962 sa v rajóne Západoslovenského rudného 
prieskumu venoval vyhľadávaciemu priesku
mu polymetalických rúd v banskoštiavnic
kom rudnom rajóne, ako aj kremenca (Sobov), 
cementárskych surovín (Zibrica) a diatomitu 
(Močiar). 

Po reorganizácii Geologického prieskumu 
v Spišskej Novej Vsi vykonával v rokoch 
1965—1967 funkciu vedúceho geologického 
strediska v Bratislave. Vychoval pritom rad 

výkonných geologických pracovníkov. V ro
koch 1966—1967 sa zúčastnil na geologickej 
expedícii v Mongolskej ľudovej republike a 
neskôr v Zambii. 

Krátko pôsobil v bratislavskom závode 
Geofyziky ako geológ na interpretáciu geofy
zikálnych meraní. Po návrate do Geologické
ho prieskumu v Spišskej Novej Vsi roku 1973 
vo funkcii vedúceho špeciálnej geologickej 
skupiny realizoval geologickoprieskumné zá
mery na overenie novej zásoby Sb surovín 
pre závod Rudné bane Pezinok v už známom 
rudnom poli na jeho okrajoch a v nových 
perspektívnych terénoch. 

S nevšedným záujmom sa jubilant venuje 
štúdiu starých archívnych materiálov, úspeš
ne spolupracuje s Ústredným banským archí
vom v Banskej Štiavnici a napísal viac prác 
z histórie baníctva v okolí Štiavnice a Pezin
ka. Zhodnotil orientačný prieskum dunaj
ských rozsypových ložísk zlata so zreteľom 
na možnosti priemyslového dobývania, ako aj 
pokusy o ťažbu zlata tohto druhu v minu
losti. V Tríbeči zdokumentoval, zhodnotil a 


