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bolo špecialistov, ktorí by sa boli venovali 
tomuto odboru. Vojen Ložek na základe 
malakofauny, fosílnych pôd a archeologic
kých nálezov začlenil takmer všetky význam
né sprašové profily na Slovensku do jed
notného stratigrafického sledu. Spracoval lo
kality Mnešice, Banka pri Piešťanoch, Zama
rovce pri Trenčíne, Ivanovce n Váhom, Nové 
Mesto n Váhom, Štúrovo. Trnava, Vlčkovce, 
Senec a veľa ďalších. Podal tiež stratigrafiu 
travertínov v Hradišti pod Vratnom. Malých 
a Bielych Karpatoch, Bojniciach, Hranovnici, 
Slovenskom krase, Gánovciach, Liptove, Mu
ránskej planine a inde. Všetky spracované lo
kality sú cenným prínosom pre regionálny 
kvartérnogeologický výskum. Z národohos
podárskeho hľadiska sú významné jeho prá
ce týkajúce sa ložísk prirodzených hnojív na 
Slovensku. Ich výsledky poslúžia najmä poľ
nohospodárstvu. 

Jubilant neostal úzkym špecialistom. Pri 
svojich výskumoch uplatňuje poznatky z bo
taniky, archeológie, geofyziky, geomorfológie. 
paleopedológie a ďalších disciplín, ktoré po
rovnáva a konfrontuje s výsledkami svojich 
malakozoologických štúdií. 

Od roku 1963 pracuje Vojen Ložek v Ústa
ve geológie a geotechniky Československej 
akadémie vied v Prahe, kde vedie kvartérne 
oddelenie. Udržiava kontakt s Geologickým 
ústavom Dionýza Štúra a zúčastňuje sa na 
organizovaní prakticky všetkých podujatí sú
visiacich s kvartérnou geológiou. 

Ako zanietený ochranca prírody navrhol 
a vedecky zdôvodnil ochranu viacerých vý
znamných lokalít na Slovensku. Publikuje 
nielen vedecké, ale aj vedeckopopulárne 
práce o ochrane a tvorbe životného prostre
dia. Je členom rôznych ochranárskych inšti
túcií a komisií, napr. Tatranského národného 

parku a iných. 
Okolo Vojena Ložeka sa sústreďujú noví 

adepti a vedeckí ašpiranti malakozoológie, 
mnohí zo Slovenska, ktorých vedie a školí 
v problematike kvartérnogeologického vý
skumu. 

Ložekova publikačná činnosť je pozoruhod
ne bohatá. Predstavuje stovky štúdií a prác. 
Súborným dielom malakozoologického výsku
mu v ČSSR je práca Quartärmollusken der 
Tschechoslowakei vydaná v roku 1964. Prá
vom za ňu získal vedeckú hodnosť doktora 
geologických vied (Dršc). Jednou z najvý
znamnejších prác je knižné vydané dielo Prí
roda ve čtvrtohorách, ktorá predstavuje prvú 
publikáciu tohto druhu v ČSSR. Jubilant 
externe prednášal na Karlovej univerzite 
v Prahe, na vysokých školách a vedeckých 
inštitúciách v Poľsku, Maďarsku, NDR. NSR. 
Rakúsku. Holandsku, Španielsku, Francúzsku, 
kde aj publikoval svoje výsledky. Jeho práce 
sa stretli s veľkou pozornosťou aj v Soviet
skom zväze, USA a vo Veľkej Británii. 

Tento výpočet výsledkov vedeckej práce 
Vojena Ložeka nie je úplný, obsahuje iba zá
kladné údaje. Ich súhrnná charakteristika je 
však jednoznačná: svojou hĺbkou, objavnos
ťou a originálnosťou znamenali a znamenajú 
obrovský prínos pre geológiu a pre mnohé 
jej odvetvia. Všestrannosť tohto vedca je 
osobitne pozoruhodná. Jeho pracovná a tvo
rivá energia je akoby nevyčerpateľná. 
RNDr. Vojen Ložek. DrSc, stavia si stále 
nové. náročné úlohy a ciele. 

My, slovenskí kvartérni geológovia .želáme 
jubilantovi z úprimného srdca dobré zdravie, 
veľa tvorivých síl a v teréne nové. zaujímavé 
pleistocénne a holocénne odkryvy. 

Vladimír Baňacký 

RNDr. Karol Ondrejkovič päťdesiatročný 

6. februára 1985 
sa dožil význam
ného životného 
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venskej geologic
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pracovník Geolo
gického priesku
mu, odborný geo
lóg RNDr. Karol 
Ondrejkovič. 

Narodil sa v Ju

re pri Bratislave. Po ukončení stredoškol
ského vzdelania študoval na Prírodovedec
kej fakulte Univerzity Komenského v Bra
tislave. 

Po absolutóriu rok pracoval na GÚDŠ 
v Bratislave. Od roku 1959 pôsobí na Geo
logickom prieskume, n. p.. Spišská Nová Ves. 
Prešiel viacerými funkciami, v ktorých sa 
formoval jeho odborný profil. Bol vedúcim 
geologickej oblasti a v súčasnosti pracuje ako 
odborný geológ pre špeciálne suroviny. 

V uplynulých rokoch sa podieľal na riešení 



Jubilant sa na
rodil na Kysu
ciach 27. apríla u a u i t i , d p i n a 

1935 v Divine —Lúkách pri Žiline. Stredo
školské vzdelanie Rudolf Rudinec nadobudol 
na gymnáziu v 2iline, ktoré ukončil maturi
tou roku 1953. Potom sa zapísal na Geolo
gickú fakultu Vysokej školy banskej 
v Ostrave, kde sa špecializoval v odbore 
Geológia, technika a prieskum ložísk ropy a 
zemného plynu. V roku 1958 ukončil štúdiá 
s vyznamenaním. Po úspešných štúdiách na
stúpil vo funkcii geológa do Českosloven
ských naftových dolov, n. p., Hodonín, závod 
Gbely. O rok neskoršie v rámci tohto podni
ku začal pracovaf v novozriadenom geolo
gickoprieskumnom závode v Michalovciach. 
Pod vedením RNDr. J. Janáčka, CSc, riešil 
problémy geológie východoslovenskej neo
génnej panvy so zreteľom na možnosti vzni
ku a výskytu prírodných uhľovodíkov. 


