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zverejnil doteraz neznáme staré dobývané lo
žiská z hľadiska možnej ťažby sekundárneho 
zlata a výskytu Sn a W mineralŕzácie. Vý
sledky svojej práce pravidelne publikuje, a 
tak sprístupňuje širokej geologickej verej
nosti. 

Jubilant je nositeľom viacerých vyzname
naní (Najlepší pracovník Ministerstva hutné
ho priemyslu — 1957, Najlepší pracovník 
Ústredného geologického úradu — 1960, Za 
pracovnú vernosť — 1967, Zaslúžilý pracov

ník rezortu Slovenského geologického úradu 
— 1981). 

Dlhoročnú svedomitú prácu RNDr. Stanisla
va Poláka hodnotíme ako mimoriadne pros
pešnú. Vo veľkej miere pomohla rozšíriť zá
sobu nerastných surovín Slovenskej socialis
tickej republiky. 

Za doterajšiu činnosť jubilantovi úprimne 
ďakujeme a pripájame sa k ostatným gratu
lantom so želaním dobrého zdravia a nových 
úspechov v práci aj v osobnom živote. 

Peter Kabína — Miroslav Slavkay 

R N D r . S a m u e l J a n í k p ä ť d e s i a t r o č n ý 

V apríli 1984 sa v plnom rozmachu tvori
vých síl dožil päťdesiatich rokov popredný 
československý geofyzik RNDr. Samuel Janík. 
V čase ťormovania aplikovanej geofyziky na 
Slovensku sa významnou mierou zaslúžil 
o kvalitatívny rast tejto disciplíny a prebudil 
o ňu záujem v širokej geologickej verejnosti. 

Jubilant sa narodil 27. apríla 1934 v Bra
tislave. Základné vzdelanie získal v Jure pri 
Bratislave a tam absolvoval aj gymnaziálne 
štúdiá. V rokoch 1953—1958 študoval apliko
vanú geofyziku na vtedajšej Geologickogeo
graťickej fakulte Karlovej univerzity v Pra
he. Roku 1972 ukončil na tejže fakulte post
graduálne štúdium aplikovanej geofyziky a 
roku 1976 získal doktorát prírodných vied. 

Po skončení vysokoškolských štúdií (19Ô8) 
nastúpil RNDr. Samuel Janík ako prvý slo
venský absolvent Karlovej univerzity v odbore 
aplikovaná geofyzika do Geologického ústavu 
Dionýza Štúra. V rokoch 1959—1965, v čase 
hľadania najvhodnejšieho organizačného za
radenia aplikovanej geofyziky na Slovensku, 
pracoval ako geofyzik v Ústave pre výskum 
rúd a v Geologickom prieskume, n. p., Tur
čianske Teplice a Žilina. Od roku 1965 nepre
tržite pôsobí v Geofyzike, n. p., Brno, závod 
Bratislava. 

Dvadsaťšesťročná etapa činnosti jubilanta 
v aplikovanej geofyzike nesie pečať usilovnej 
práce a jeho príslovečnej dôkladnosti, húžev
natosti a širokej škály záujmov. Za toto ob
dobie RNDr. Samuel Janík úspešne riešil 
viac ako 60 geofyzikálnych úloh pri vyhľadá
vaní nerudných surovín, stavebných materiá
lov (kamenná soľ, korekčný íl, tehliarska hli

na, sklársky piesok, ryolit. andezit, čadič, 
granodiorit. pararula) a rudných ložísk (Po
niky — Pb, Zn, Cu, Kremnické vrchy — Hg). 

Pozoruhodné výsledky dosiahol jubilant 
najmä pri prieskume vápenca ako cementár
skej suroviny a pri spresňovaní názorov na 
stavbu mezozoika okolia Poník. 

Do škály jeho činnosti patrí aj hydrogeo
fyzikálny prieskum v štádiu vyhľadávacieho 
aj podrobného hydrogeologického prieskumu. 
Tu dosiahol RNDr. Samuel Janík objavné vý
sledky pri určovaní priebehu hladiny pod
zemnej vody v sedimentoch geofyzikálnymi 
metódami. 

V oblasti inžinierskogeologického priesku
mu sa jubilant okrem iného venoval kompli
kovaným pomerom jadrovej elektrárne Mo
chovce. 

Už na začiatku svojej činnosti sa RNDr. S. 
Janík nebývalou mierou zaslúžil o rapídny 
vzostup geologickej interpretácie geofyzikál
nych dát, ktorá v tom čase bola ešte v plien
kach. 

Jubilant je pionierom pri zavádzaní metó
dy kombinovaného profilovania, vynútenej 
polarizácie a plytkej refrakčnej seizmiky na 
Slovensku. Pre rozvoj metodiky a interpre
tačných metód sú významné jeho práce za
oberajúce sa modelovými meraniami odporo
vých metód a VP, miniusporiadaniami VES, 
plytkou rádioaktívnou karotážou, skvalitňo
vaním interpretácie VES a SP. Nie menej 
významná je jeho činnosť spätá s ochranou 
podzemnej vody Žitného ostrova pred konta
mináciou. 

Hlboké teoretické aj praktické vedomosti 
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v odbore geoťyziky a geológie uplatňuje 
RNDr. Samuel Janík pri riešení čiastkovej 
štátnej výskumnej úlohy Výskum kvartéru 
a jeho podložia v údolnej nive Hrona. 

Nemožno obísť ani jubilantovu činnosť 
v zahraničí. V rokoch 1971—1972 bol riešite
ľom hydrogeofyzikálnej expedície v Alžír
sku, ktorá vyhľadávala zdroje artézskej 
podzemnej vody, a v rokoch 1980—1981 čle
nom expedície v Jemenskej ľudovodemokra
tickej republike, ktorá zhodnocovala pod

zemné vody v alúviách horských údolí. 
Za mnohostrannú poctivú prácu v prospech 

spoločnosti bol RNDr. Samuel Janík vyzna
menaný medailou Najlepší pracovník geolo
gickej služby (1971) a Zaslúžilý pracovník re
zortu ČGÚ (1984). 

Do ďalších rokov tvorivej práce želáme ju
bilantovi veľa pevného zdravia, životného 
elánu a optimizmu. 

Jozef Hricko 
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