
V tomto roku sa 
uprostred tvorivej 
práce dožil vý
znamného životné
ho jubilea RNDr. 
Ivan Matula, od
borný oborový geo-
íóg v Geologickom 
prieskume, n. p.. 
Spišská Nová Ves. 

Narodil sa 11. 8. 
1935 v Bratislave-

Vajnoroch v robotníckej rodine. Základné a 
stredoškolské vzdelanie získal v rodisku. Po 
maturite na gymnáziu rok pracoval v Geolo
gickom ústave D. Štúra v Bratislave, čo mu 
dalo podnet študovať geológiu — odbor mi
neralógia, petrografia na Geologickogeogra
fickej fakulte UK v Bratislave. Po úspešnom 
absolvovaní v r. 1959 nastúpil do Geologic
kého prieskumu, n. p., Spišská Nová Ves, kto
rému je (s výnimkou dvojročnej zahraničnej 
expertízy na Kube) verný dodnes. Jeho pri
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slovečná pracovná húževnatosť a odborná 
erudícia, získaná ustavičným štúdiom a dlho
dobou praxou v odbore geochémie a špeciál
nych geologických prác, ho zaradila medzi 
popredných odborníkov v problematike geo
chemického výskumu a prieskumu nerast
ných surovín na Slovensku. Vo svojom od
bore prešiel celou škálou prác. V roku 
1959—1960 pracoval ako chemik pri budovaní 
spektrálneho laboratória a vývoja spektrál
nych metód. Potom štyri roky bol vedúcim 
spektrálneho laboratória a laboratória špeciál
nych prác. spektrálnych rontgenoštruktúrno
termických a mineralogickopetrografických 
prác s náplňou riadenia prác a aplikáciou 
spektrálnych metód pre geochemickú pros
pekciu. 

V rokoch 1969—1971 pracoval ako expert 
na Kube v spektrálnom laboratóriu Empressa 
Mineria Havana. 

Od návratu (v r. 1971) až dodnes je odbor
ným odborovým geológom v geologickom 
útvare Geologického prieskumu, n. p.. Spiš
ská Nová Ves s náplňou metodického usmer
ňovania a koordinácie geochemických prác 
v rámci podniku. 

Zaslúžil sa o praktickú aplikáciu geoche
mických metód vyhľadávania ložísk nerast
ných surovín v rámci geologickoprieskum
ných prác vo všetkých ložiskových oblastiach 
a o preverenie územia Slovenska regionálny
mi geochemickými metódami. 

Jubilant sa bohatou publikačnou činnosťou 
zaraďuje medzi popredných odborníkov vo 
svojom odbore. Publikoval vyše 22 prác 
z metodiky geochemickoprospekčných prác. 

Od roku 1976 je predsedom Komisie pre 
geochémiu pri Slovenskom geologickom úra
de, ktorá koordinuje a usmerňuje geochémiu 
v rámci rezortu. 

Za odbornú a politickospoločenskú prácu 
v roku 1965 dosial jubilant rezortné vyzna
menanie Najlepší pracovník rezortu a v ro
koch 1971 a 1976 zaslúžilý pracovník podniku 
Geologický prieskum I. a II. stupňa. 

Slovenská geologická verejnosť, spolupra
covníci a známi želajú jubilantovi RNDr. Iva
novi Matulovi do ďalšej práce dobré zdravie 
a veľa ďalších pracovných a životných úspe
chov. 

Tomáš Furiel 
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