
V roku 1985 sa 
dožíva šesťdesia
tin výrazná osob
nosť slovenskej 
geológie ostatných 
desaťročí RNDr. 
Alexander Žabka. 
Jubilant sa naro
dil 4. 6. 1925 
v Banskej Bystri
ci, základné a 
stredoškolské štú
diá zavŕšil matu

ritou v roku 1946 vo svojom rodisku. Už 
v mladom veku dokázal svoju uvedomelosť. 
Do Slovenského národného povstania sa za
pojil ako partizánska spojka v odriade Msti
teli, ktorého veliteľom bol kapitán Sokolov. 
Po úteku z nemeckého transportu nútenej 
evakuácie mužov sa aktívne zúčastnil aj Po
vstania českého ľudu v Prahe. V rokoch 
1945—1946 sa prihlásil na brigádu Pomoc 
českému pohraničiu. Pomocnú ruku podal aj 
pri budovaní Trate mládeže, kde dvakrát zís
kal titul úderníka. 
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práce vykonal dôkladne, za sťažených pod
mienok a často bez odbornej pomoci. Jeho 
výsledky, ktoré vynikajú originálnymi me
tódami riešenia sa dodnes používajú v praxi, 
a patrí k zásluhám jubilanta* že svojou sta
točnou prácou šíril dobré meno slovenskej 
a československej vedy v zahraničí. 

Od roku 1972 pracuje jubilant vo funkcii 
vedúceho vedeckotechnického pracovníka vo 
Výskumnom ústave inžinierskych stavieb 
v Bratislave. Doteraz bol riešiteľom mnohých 
úloh v oblasti výskumu slovenských dolo
mitov, vo využívaní drveného kameniva pre 
betóny, štrkov a pieskov pre vodné stavby 
a i. RNDr. Alexander Žabka sa vo svojom 
odbore vypracoval na uznávaného odborníka 
a významne sa zaslúžil o rozšírenie zásob 
cementárskych surovín Slovenska. Rozsiahle 
znalosti a skúsenosti uplatňuje pri riešení 
najrôznejších problémov a poznatky ochotne 
odovzdáva mladším pracovníkom. 

Počas svojej odbornej činnosti jubilant vy
pracoval desiatky záverečných správ, posud
kov a publikácií, ktoré slúžia dodnes ako 
podklady pre ďalšie výskumné práce. 

Oceniť treba vynikajúce organizačné schop
nosti jubilanta. Už počas štúdia bol pri or
ganizovaní najrôznejších geologických akcií 
pravou rukou prof. D. Andrusova. Neskôr 
svoje schopnosti využil v pracovnej skupine 
pre rozvoj a využitie priemyselných surovín 
Slovenska (1957), v komisii pre využitie ben
tonitov pri ČSVTS (1960). bol členom komisie 
pre prípravu výhľadových plánov geologic
kých prác pri UUG (1960), členom komisie 

pre skupinu cement — vápno pri ČSVTS 
(1961), ďalej členom Krajského aktívu pre 
využitie nerastného bohatstva Západosloven
ského kraja pri KNV v Bratislave (1961), 
dlhoročným expertom Komisie pre klasifi
káciu zásob pre ložiská nerastných su
rovín atď. Od roku 1979 vedie sekciu 2 Ka
menivo Komplexnej racionalizačnej brigády 
pri Ministerstve stavebníctva SSR. 

Zmienku si zaslúžia i osobné vlastnosti ju
bilanta. Odborné znalosti a organizačné 
schopnosti spájal s výbornou fyzickou kondí
ciou, bol aktívnym horolezcom a športovcom, 
čo mu často pomohlo v práci v ťažkých pod
mienkach. Obetavosť a snaha pomôcť kaž
dému v najrôznejších okolnostiach ho v mys
liach ľudí zapísali ako dobrého, čestného a 
statočného človeka. 

Činnosť RNDr. Alexandra Žabku bola od
menená najrôznejšími uznaniami a vyzname
naniami. Niekoľkokrát bol vyhodnotený ako 
vzorný pracovník, je držiteľom titulu Najlep
ší pracovník SGU (1972) a mnohých čestných 
a pamätných medailí. Vzhľadom na zásluhy 
jubilanta v odboji k šesťdesiatinám mu bola 
udelená Pamätná medaila k 40. výročiu SNP. 

Slovenská geologická spoločnosť, geologická 
verejnosť, spolupracovníci a priatelia mu do 
ďalších rokov prajú mnoho zdravia, spokoj
nosti, osobnej pohody, ako aj mnoho síl a 
pracovného elánu. Veríme, že ešte dlho bu
deme čerpať povzbudenie z jeho nezlomného 
životného optimizmu. 

Miroslav Harman 

Želáme mu nové a nové odkryvy! 

Ako začínajúci geológ, už krátko po ná
stupe do praxe, mal som šťastie poznať Vo
jena Ložeka. V roku 1955 som bol na stáži 
v Ústrednom ústave geologickom v Prahe a 
veľmi rád si na ňu spomínam práve vďaka 
prítomnosti a kontaktom s týmto našim po
predným odborníkom. Sám sa ešte len pri
pravoval na vedeckú dráhu, ale už rozdával 
svoje vedomosti plným priehrštím. Ochotne 
a rád — ako dobrý priateľ, nezištný človek, 
ktorý pred nikým nič neskrýval. Pracoval 
v záujme veci s plným zápalom v prospech 
našej geologickej vedy, ktorá sa stala zmys
lom jeho života. 

RNDr. Vojen Ložek, DrSc, sa narodil 
26. 7. 1925 v Prahe. Už ako stredoškolák ne
vynechal žiadne zoologické podujatie uspo

riadané v pražskom Národnom múzeu. Pra
covali tam poprední prírodovedci, v ich pro
stredí získaval mladý gymnazista veľa po
znatkov a skúsenosti. Vďaka tomu sa Vojen 
Ložek po maturite zapísal na Prírodovedeckú 
ťakultu Karlovej univerzity — odbor zooló
gia a úspešne ju absolvoval v roku 1948. 

Po absolvovaní vysokoškolských štúdií pra
coval na Ústrednom ústave geologickom 
v oddelení kvartéru. S nadšením riešil vý
skumné úlohy n*jmä v odbore zoopaleonto
lógie a stratigrafie. Nadviazal kontakty 
s kvartérnym oddelením Geologického ústavu 
Dionýza Štúra v Bratislave a časf svojich 
výskumov venoval štúdiu kvartéru Sloven
ska. Výsledky jeho bádania sú o to cennejšie, 
že ich robil v období, keď na Slovensku ne


