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K R O N I K A 

Naši jubilanti 

RNDr. Ján Gašparik, C S c , šesťdesiatnikom 

RNDr. Ján Gašparik, CSc, riaditeľ Geolo
gického ústavu D. Štúra sa V dobrom zdraví 
a plný životného optimizmu dožíva svojich 
šesfdesiaHn. 

Narodil sa 19. októbra 1925 v Tesárskych 
Mlyňanoch, okres Nitra, v rodine železničiar
skeho robotníka. Základnú a strednú školu 
absolvoval v Zlatých Moravciach a v Ban
skej Bystrici, kde v r. 1945 maturoval. Dva 
roky pracoval ako zamestnanec Povereníctva 
školstva a v roku 1947 sa zapísal na Prírodo
vedeckú fakultu Univerzity Komenského 
v Bratislave. Po úspešnom ukončení vysoko
školských štúdií a po obhájení doktorskej di
zertačnej práce (r. 1952) nastúpil ako odbor
ný asistent na Katedru geológie a paleonto
lógie novozriadenej Geologickogeografickej 
fakulty UK, kde prednášal stratigrafickú a 
historickú geológiu. Od roku 1956 pracoval 
ako vedúci vedeckovýskumného strediska a 
základného geologického mapovania Geolo
gického prieskumu, n. p., Turčianske Teplice, 
neskoršie pôsobil v tom istom podniku v Ži
line. Od roku 1966 pracuje v Geologickom 
ústave Dionýza Štúra v Bratislave. Rok po 

nástupe získal hodnosť kandidáta geologic
komineralogických vied. V rokoch 1969—1970 
pomáhal organizovať novozriadený Sloven
ský geji&gický úrad. V Geologickom ústave 
D. Štúra bol v rokoch 1971—1974 vedúcim 
oddelenia neogénu, v rokoch 1974—1976 va
dúcitn odboru regionálnej geológie a od roku 
1976 je riaditelom ústavu. Od roku 1970 je 
členom edičnej rady časopisov GÚDŠ a ako 
riaditeľ ústavu predsedá jeho vedeckej rade. 

Vedeckovýskumná práca jubilanta sa za
meriavala na sedimentárny neogén a nerast
né suroviny nachádzajúce sa v neogénnych 
panváeh Západných Karpát. Jeho prvá ve
decká práca sa zaoberá geológiou Bánovskej 
kotliny (1). Pozdejšie sa venoval štúdiu neo
génu na východnom Slovensku, konkrétne 
neogénu pri úpätí Slanských vrchov, kde 
spolu so svojimi spolupracovníkmi kládol 
základy poznania východoslovenskej neogén
nej panvy (3, 4, 5, 6). Spolupracoval pri geo
logickom výskume východnej časti Podunaj
skej nížiny (7). Neskôr sa sústredil na štú
dium litológie, stratigraíie a stavby Horno
nitrianskej (8, 9, 14, 16, 17). Turčianskej (20, 
24, 25, 29) a Žiarskej kotliny (18, 20. 31). Ve
noval sa tiež problematike paleogeografie 
neogénu Západných Karpát (27, 32, 39) a po
dieľal sa na práci medzinárodných kolektívov 
pri zostavovaní paleogeografických máp neo
génu karpatskobalkánskej oblasti v mierke 
1 :1 000 000 a paleogeografických máp neo
génu strednej a východnej Európy, zosta
vených v rámci medzinárodného projektu 
1UGS RDP. 

Vo svojich vedeckých prácach vždy sa za
oberal aj nerastnými surovinami. Zvlášť sa 
venoval problematike uholných ložísk Slo
venska (2, 11, 23) a problematike ložísk kre
menitých pieskov (10, 15, 19). Kapitolou o lo
žiskách kaustobiolitov prispel do prvej mo
derne spracovanej rozsiahlej príručky o ne
rastných surovinách Slovenska (13). Pracoval 
tiež ako expert na výskume niklových a že
lezorudných ložísk v Albánsku. 

Ako popredný odborník v problematike ne
rudných surovín na Slovensku je členom Ko
misie pre klasifikáciu zásob ložísk nerast
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ných surovín. Posúdil už mnoho výpočtov zá
sob ložísk, z ktorých sa surovina využíva 
V národnom hospodárstve. 

Svoje bohaté skúsenosti a poznatky o neo
génnych panvách, ale aj o slovenskej geoló
gii ako celku, využil ako spoluautor prác, 
v ktorých sa zhodnotili prínosy Geologického 
ústavu Dionýza Štúra vo výskume geológie 
Západných Karpát a vytýčili nové smery 
výskumu (35, 36, 33, 37). 

Vysoko treba hodnotiť organizátorskú prá
cu jubilanta vo vedúcich funkciách na Geo
logickom prieskume a neskôr na Geologic
kom ústave D. Štúra. Ako riaditeľ GÚDŠ 
rozhodujúcou mierou prispel k úspešnému 
plneniu náročných výskumných úloh ústavu, 
jeho vedeckotechnického rozvoja, k riešeniu 
problematiky rozširovania surovinovej zá
kladne Slovenska, energetických zdrojov včí
tane netradičných geotermálnych zdrojov 
energie a zásob podzemných vôd. Pod jeho 
vedením sa začali v ústave vo väčšej miere 
vydávať geologické mapy, zvlášť geologické 
mapy regiónov v mierke 1 : 50 000, hydrogeo
logické mapy a tematické mapy. 

Jubilant sa aktívne zapájal do práce v Slo
venskej geologickej spoločnosti. V rokoch 
1963—1967 bol jej predsedom a v roku 1965 
organizoval XVI. zjazd v Žiline (12). 

Zúčastnil sa na viacerých geologických 
zjazdoch a sympóziách v Poľsku, Maďarsku. 
ZSSR. Francúzsku, Rakúsku, Juhoslávii, Ka
nade, Holandsku. Taliansku a i. 

Za úspešnú vedeckú a organizátorskú čin
nosť v slovenskej geológii bol poctený via
cerými vyznamenaniami. V roku 1957 dostal 
vyznamenanie Najlepší pracovník Minister
stva palív, v roku 1970 Najlepší pracovník 
geologickej služby, v r. 1975 mu udelili vy
znamenanie Za pracovnú vernosť a v r. 1980 
Rad Červenej hviezdy práce. 

RNDr. Jánovi Gašparikovi. CSc. patrí 
uznanie za všetku prácu, ktorú vykonal pre 
slovenskú geológiu, zvlášť za úspešné riadenie 
Geologického ústavu D. Štúra a jeho prínos 
pri koncipovaní výskumného programu ústa
vu a pri stanovovaní vysokých, ale reálnych 
cieľov slovenskej geológie. 

Želáme mu. aby v zdraví a pohode pokra
čoval v práci, ktorej venoval celý svoj život. 
aby vnášal optimizmus a elán do radov spo
lupracovníkov a kolegov, aby svojimi dlho
ročnými skúsenosťami prispel k usmerneniu 
a aktivizácii mladých pokračovateľov diela, 
ktoré on sám tak významne zveľadil. 

Dionýz Vass 
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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


