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Doc. RNDr. Ján Jarkovský, DrSc, sedemdesiatročný 

RNDr. Ján Jarkovský sa narodil 18. júla 1919 v malej 
osade Dolina pri Drážkovciach v Turci. Ako syn kovoroľní

ka bol už od detstva vychovávaný k úcte k tvrdej 
a systematickej práci. Po maturite na gymnáziu v Martine 
študoval na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave kombiná

ciu prírodopis—chémia. 
Roku 1945 sa stal asistentom na Mineralogickopetrogra

fickom ústave Slovenskej vysokej školy technickej a praco

val tam do roku 1948. Mal výborné predpoklady na 
úspešný výskum geochémie a čoskoro dosiahol pozoruhod

né výsledky v chemickom výskume rozmanitých geologic

kých materiálov, najmä sulfidov. Zavádzal používanie 
progresívnych laboratórnych metód výskumu, rozhodujú

cich najmä v mineralógii, petrológii a metalogenéze, ale 
predovšetkým pri riešení geochemických otázok v geológii. 

Po odchode z vysokej školy desať rokov pracoval 
v Geologickom ústave D. Štúra. Vybudoval tam chemic

koanalytické oddelenie a vychoval kádre špecializované na 
analýzu geologických materiálov, ktorej výsledky tvoria 
základ vstupných údajov pre geochemické uzávery. 
V rokoch 1950—1952 viedol rozsiahlu chemickoanalytickú 
akciu na overenie kvality zásob železných rúd na Sloven

sku. Rigoróznu prácu, ktorá výrazne prispela k poznaniu 
dinasových kremencov na Slovensku, obhájil roku 1952. 
Bohaté analytické skúsenosti jubilant zhrnul v diele veno

vanom analýze silikátových hornín, ktoré vyšlo roku 1960 
a ktoré je doteraz jedinou základnou a komplexnou knihou 
s touto tematikou vydanou v ČSSR. 

Roku 1959 prešiel J. Jarkovský ako skúsený analytik 
a geochemik do vtedajšieho Vedeckovýskumného geologic

kogeografického ústavu Prírodovedeckej fakulty Univerzi

ty Komenského. Viedol tu chemickoanalytické pracovisko 
zamerané najmä na spektrochemické metódy analýzy sto

pových prvkov. Stal sa jedným z priekopníkov kvantitatív

nych spektrochemických postupov analýzy stopových 
prvkov v geologických materiáloch, hlavne v símikoch. 

Za výsledky spektrochemického a geochemického vý

skumu pvritu a pvrotínu z ložísk Západných Karpát získal 
jubilant roku 1964 vedeckú hodnosť kandidáta geologicko

mineralogických vied. Vo výskume s obdivuhodnou vytrva

losťou pokračoval a nevyhýbal sa ani prípravným prácam 
spojeným so separáciou minerálnych frakcií. Podarilo sa 
mu získať početné poznatky o geochémii sírnikových mine

rálov, ktoré spolu s akademikom B. Cambelom vyhodnotil 
v piatich monografiách týkajúcich sa geochémie pyritov, 
pyrotínov. chalkopyritov a antimonitov. 

V úsilí plne sa venovať problémom geochémie, osobitne 
sírnikových minerálov, prešiel roku 1970 ako vedúci vedec

ký pracovník Geologického ústavu Prírodovedeckej fakulty 
UK na Katedru geochémie, kde sa roku 1972 habilitoval 
a bol vymenovaný za docenta. Za súborné vedecké práce 
z oblasti analytickej geochémie sulfidických minerálov 
získal r. 1980 hodnosť doktora geologických vied. 

Jeho bohatú publikačnú činnosť predstavuje 7 knižných 
publikácií. 80 pôvodných vedeckých prác a mnoho vystúpe

ní na vedeckých konferenciách doma i v zahraničí. 
z ktorých viaceré sám organizoval. Najvyšším ocenením 
vedeckej činnosti doc. Jána Jarkovského je štátna cena 
Klementa Gottwalda za výskum v oblasti geochémie sírni

kových minerálov, ktorá mu bola udelená spolu s akademi

kom B. Cambelom. 
Okrem bádateľskej činnosti je nevyhnutné vyzdvihnúť aj 

bohatú pedagogickú a politickospoločenskú aktivitu jubi

lanta. Bol školiteľom kandidátov vied. vychoval viacerých 
doktorov prírodných vied a bol členom viacerých kvalifi

kačných komisií. Systematicky prednášal na vysokej škole, 
pripravil pre študentov učebné texty a skriptá. 

Je čestným členom Slovenskej geologickej spoločnosti, 
zaslúžilým členom Slovenskej chemickej spoločnosti, ako aj 
Medzinárodnej asociácie pre geochémiu a kozmochémiu. 

Doc. Jarkovský je nositeľom zlatej medaily Univerzity 
Komenského a Prírodovedeckej fakulty UK, striebornej 
medaily Geologického ústavu D. Štúra a Prírodovedeckej 
fakulty Univerzity J. E. Purkyné v Brne. 

Pri životnom jubileu želáme doc. RNDr. Jánovi Jarkov

skému. DrSc. ďalšie pracovné úspechy, pohodu v živote, 
dobré zdravie, optimizmus a radosť z dosiahnutých výsled

kov. 
Jozef Vesehký 

Z O Ž I V O T A S G S 

J . M i c h a l í k, E. H a l á s o v á . M. P e t e r č á k o 
v á . L. O ž v o l d o v á : Výsledky mikrobiostratigrafické

ho výskumu spodnokriedových uloženín manínskej jednotky 
na lokalite Butkov (Bratislava 13.4. 1989) 

Spresnenie spodnokriedovej mikrobiostratigrafickej šká

ly si vynucuje koreláciu distribúcie mikrofosílií v detail

ných, dobre fixovaných profiloch. V lome ladeckých ce

mentárni na Butkove sme analyzovali oxfordskobarémsku 
časť vrstvového sledu. 

Kremenité „banánové vápence" tvoriace vložku v čor

štýnskom súvrství. obsahujú rádiolárie vrchno — spod

nooxfordských zón U. A. 7 a U. A. 8 (Baumgartner. 1987): 
Andromeda podbielensis. Tritrabs casmaliensis. Emiluvia 
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