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K R O N I K A 

Zomrel prof. RNDr. Jozef Svagrovský, DrSc. 

Dňa 18. decembra 1985 vo veku 64 rokov 
náhle zomrel náš popredný paleontológ prof. 
RNDr. Jozef Svagrovský, DrSc. 

Narodil sa 2. mája 1921 v Seiovciach v ro
dine kováča. V roku 1944 ukončil stredoškol
ské štúdium na gymnáziu v Michalovciach. 
Prvú e apu vysokoškolského štúdia na Prí
rodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v 
Bratislave ukončil v roku 1948 prvou štátnou 
skúškou z prírodopisu a zemepisu. Potom 
pokračoval v štúdiu geologických disciplín. 

V roku 1949 nastúpil do zamestnania na 
vtedajšom Geologickopaleontologickom ústave 
Prírodovedeckej fakulty ako výpomocný asis
tent, o rok neskôr obhájil dizertačnú prácu, 
v ktorej sa zaoberal neogénom Košickej kotli
ny. Neskôr ako asistent a odborný asistent 

pokračoval vo výskume neogénu karpatských 
oblastí Slovenska. Venoval sa paleontologic
kému výskumu, a to najmä štúdiu mäkkýšov. 
Paleontológiu prednášal aj poslucháčom geo
lógie a biológie. Paleontológia, ktorá do tých 
čias nemala na Slovensku tradíciu, sa vďaka 
prof. J. Švagrovskému začala aj u nás rozví
jať ako vedná disciplína. 

Láska k paleontológii ho nikdy neopustila. 
Podrobne spracoval paleontologický materiál 
z neogénu západokarpatských oblastí a vý
sledky štúdia použil na podrobnú biostrati
grafiu neogénu. 

Prof. J. Svagrovský sa veľmi aktívne podie
ľal na výchove paleontológov, geológov a ve
deckých ašpirantov. V roku 1954 bol menovaný 
za docenta vtedajšej Fakulty geologickogeo
grafických vied UK, v roku 1957 získal titul 
kandidá'.a geologickomineralogických vied. 
V roku 1962 bol ustanovený za riadneho pro
fesora paleontológie. Výsledky tejto svojej čin
nosti uverejňoval v rôznych odborných časo
pisoch (publikoval viac ako 50 vedeckých 
prác) a prednášal ich na paleontologických 
seminároch a kolokviách u nás i v zahraničí. 
Monografiu o sarmate Československa a jeho 
moluskovej faune obhájil v roku 1968 ako 
doktorskú dizertačnú prácu na Karlovej uni
verzite v Prahe. Vydával učebné texty a v 
roku 1976 vydal prvú po slovensky napísanú 
vysokoškolskú učebnicu systematickej zoopa
leontológie ako celoštátnu vysokoškolskú 
učebnicu. 

Prof. J. Svagrovský zastával aj dôležité 
funkcie. Hneď po oslobodení rodnej obce bol 
zvolený za tajomníka MNV v Sečovciach a 
túto funkciu vykonával do jesene roku 1945. 
Bol podpredsedom CZV ROH na Univerzite Ko
menského, prodekanom pre pedagogické ve
ci a pre výskum a vedeckú prácu, v rokoch 
1960 — 1962 dekanom Prírodovedeckej fa
kulty, členom redakčných rád časopisov Geo
logický zborník a Acta geologica et geogra
phica, členom výboru Národného paleontolo
gického komitétu ČSAV, predsedom rigoróznej 


