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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
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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 
jubilea člen Slo
venskej geologic
kej spoločnosti, 
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 


