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Profesor RNDr. Ernest Krist , C S c , šesťdesiatročný 

V tomto roku sa 
v plnom pracov
nom eláne a v roz
kvete tvorivých síl 
dožíva významné
ho životného jubi
lea prof. RNDr. 
Ernest Krist, CSc, 
vedúci Katedry 
petrografie Príro
dovedeckej fakul
ty Univerzity Ko
menského v Bra
tislave. 

Narodil sa 9. marca 1925 vo Zvolene. Zá
kladné školské vzdelanie nadobudol vo svo
jom rodisku. V rokoch 1944 45 ukončil Štát
nu učiteľskú akadémiu v Banskej Štiavnici 
s vyznamenaním. Po dvojročnom pôsobení 
ako učiteľ v Dolnom Vadičove (okres Kysuc
ké Nové Mesto) a v Zolnej (okres Zvolen) 
jeho snaha a túžba po ďalšom vzdelaní ho 
priviedla na Prírodovedeckú fakultu v Bra
tislave. V roku 1952 na základe rigoróznych 
skúšok a obhájení dizertačnej práce sa stal 
doktorom prírodných vied. Už rok predtým 
nastúpil za asistenta na Katedru mineralógie 
a petrografie Prírodovedeckej fakulty v Bra
tislave. V roku 1952 ho preložili na novoza
loženú Fakultu geologickogeografických vied 
Univerzity Komenského v Bratislave. Do 
roku 1957 pôsobil ako odborný asistent, v roku 
1959 ho habilitovali a ustanovili za docenta 
v odbore petrografie eruptívnych a meta
morfovaných hornín na Prírodovedeckej fa
kulte UK v Bratislave. Hodnosf kandidáta 
vied získal v roku 1960 a profesorom petro
grafie je od roku 1971. 

Celú doterajšiu prácu prof. E. Krista cha
rakterizuje vysoká dóslednosf a náročnosť 
v oblasti vedeckovýskumnej a pedagogickej 
a organizátorskej. Počas jeho viac ako 30 roč
ného pôsobenia na Prírodovedeckej fakulte 
UK sa významne zaslúžil o rozvoj základ
ného geologického vedného odboru — petro
grafie vyvretých a metamorfovaných hornín. 

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameria
val na riešenie kľúčových problémov mag
matických a metamorfovaných hornín vepo
rika, gemerika a stredoslovenských neovul
kanitov. 

Jeho prvé výskumné práce pochádzajú zo 
Spišskogemerského rudohoria a sú venova
né problematike karbónskych zlepencov. 
Hlavným prínosom týchto prác je podrobná 
petrografická charakteristika obliakov skú
maných zlepencov, vyčlenenie jednotlivých 
typov hornín, riešenie problémov paleogeo
grafie a zdrojových oblastí. 

Značná časf jeho výskumnej práce je ve
novaná štúdiu neovulkanitov a paleovulka
nitov Štiavnických vrchov a Nízkych Tatier. 
Výsledky týchto prác priniesli nové poznatky 
o rozšírení, vzniku, minerálnom a chemic
kom zložení skúmaných vulkanických hornín 
a vyčlenenie ich nových typov, dovtedy 
v týchto oblastiach neznámych. 

Nadväzuj úc na nové poznatky, získané štú
diom vulkanických hornín, zameral sa na 
riešenie problematiky Štiavnických vrchov. 
Výsledky týchto prác boli cenným materiá
lom najmä pre ložiskový výskum. 

Výskumné práce dotýkajúce sa štúdia mag
matických a metamorfovaných hornín cen
trálnych Západných Karpát zaberajú najväč
šiu časf jeho výskumnej činnosti. Riešenie 
problematiky magmatických hornín využíval 
a spájal so štúdiom metamorfovaných pro
cesov a metamorfovaných hornín. S použitím 
najnovších metód geologickopetrografického 
výskumu sú jeho zásluhou spracované kľúčo
vé regióny centrálnych Západných Karpát — 
jadrové pohoria (Tríbeč, Nízke Tatry), ve
porické pásmo (kráľovohoľské, kraklovské). 
V štúdiu metamorfizmu pokračoval prof. E. 
Krist i naďalej a svoje poznatky rozšíril na 
ďalšie oblasti. Hlavným prínosom štúdia tejto 
problematiky je spracovanie metamorfózy 
celých centrálnych Západných Karpát a 
v spoluautorstve vydanie Metamorfnej mapy 
ČSSR (časf Slovensko). Všetky práce našli ši
roký ohlas a ocenenia nielen u nás. ale 
i v zahraničí. V rámci UNESCO vyšla V spo
luautorstve Metamorfná mapa Európy a Vy
svetlivky. 

Veľkú zásluhu má prof. E. Krist pri zosta
vovaní geologických máp 1 : 200 000, 1 : 50 000 
centrálnych Západných Karpát s vysvetliv
kami. Podstatnou mierou prispel k spraco
vaniu a sám pripravil niekoľko exkurzných 
sprievodcov pri príležitosti Medzinárodného 
geologického kongresu v Prahe v roku 1968 



sviežosti dožil 
šesťdesiatin pra
covník geologic
kého úseku Bra
tislava Geologic
kého prieskumu 
v Spišskej Novej 
Vsi RNDr. Vladi
mír Hano. 

Narodil sa 26. 3. 1925 vo Vozokanoch v To
poľčianskom okrese. Po gymnaziálnych štú
diách sa zapísal na Prírodovedeckú fakultu 
Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú 
v odbore paleontológia ukončil v r. 1950 
rigoróznymi skúškami. V priebehu ôsmich 
rokov pôsobil v Handlovských baniach a 
v Ústave pre výskum ložísk nerastných su
rovín v Turčianskych Tepliciach. Po reorga
nizácii rezortu prešiel do Geologického prie
skumu, n. p., Turčianske Teplice, ktorý ne
skôr presídlil do Žiliny. V žilinskom stredis


