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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 
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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 


