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K R O N I K A 

Akademik Michal Maheľ sedemdesiatročný 

Významná vedecká osobnosť slovenskej i českoslo
venskej geológie  akademik Michal Maheľ sa dožil 
v uplynulom období životného jubilea. Jubilant, tak ako 
ho pozná celá naša geologická verejnosť, patrí k skupine 
vedúcich vedeckých osobností večne nespokojných 
s tým čo bolo, ku skupine ktorá híadá sústavne novú 
cestu. Je len samozrejmé, že akademika Maheľa charak
terizujú slová „kto nič nerobí, nerobí ani chyby". Tým 
sám seba hodnotí reálne s pocitom zodpovednosti i za 
to. čo vykonal správne i za chyby, ktoré pri celoživotnom 
diele sú tak ako u neho, tak i u každého úplne samozrej
mé. 

Akademik Michal Maheľ sa narodil 19. augusta 1920 
v Trhovišti pri Michalovciach v početnej roľníckej rodi
ne. Po maturite na Reálnom gymnáziu v Michalovciach 
študoval v rokoch 19391944 na Prírodovedeckej fakulte 
v Bratislave, kde sa pri štúdiu prírodopisu a zemepisu 
špecializoval na geológiu a štúdium ukončil doktorátom 
z geológie. Geologickú činnosť začal už počas štúdia ako 
asistent D. Andrusova. 

Svoje prvé praktické skúšky pod vedením svojho uči
teľa D. Andrusova realizoval už ako zamestnanec vte
dajšieho Štátneho geologického ústavu (dnešný Geolo
gický ústav Dionýza Štúra). Popri výskumnej práci sa 
vždy snažil odovzdávať poznatky mladým adeptom geo
lógie, a tým pomáhal urýchlene vychovávať kvalitné geo
logické kádre, potrebné pre zabezpečovanie surovinovej 
základne. Od roku 1948 opäť pôsobil na Prírodovedec
kej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa 
roku 1949 habilitoval za docenta geológie. Tu sa okrem 

vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti aktívne za
pájal aj do vedeckoorganizačnej práce, predovšetkým 
ako prodekan fakulty. 

Naliehavé požiadavky národného hospodárstva na 
Slovensku, hlavne potreba rýchle rozširovať surovinovú 
základňu, vybudovať nové priehrady, dopravné komuni
kácie, nové priemyselné objekty, ale i väčšie urbanistic
ké celky, vyžadovali rýchly tok komplexných geologic
kých informácií a predovšetkým nové geologické mapy. 
Úzky vzťah k terénnemu geologickému výskumu a snaha 
pomôcť tam. kde je pomoc najpotrebnejšia, viedli roku 
1953 k jeho opätovnému prechodu na Geologický ústav 
Dionýza Štúra. Tu sa veľmi húževnato pustil, najprv 
ako vedúci geológ a v rokoch 19581963 ako riaditeľ 
ústavu, do organizovania systematického geologického 
výskumu a geologického mapovania územia Slovenska. 
Výsledkom tejto práce je celý rad nových geologických 
máp a syntetizujúcich monografických diel z viacerých 
pohorí Slovenska (Malé Karpaty. Strážovské vrchy, 
Stratenská hornatina. Považský Inovec a ďalšie). Vy
vrcholením tejto činnosti je zostavenie generálnych geo
logických máp v M = 1 : 200 000. ktoré na Slovensku 
riadil a aj sám bol redaktorom niekoľkých kľúčových 
listov (Žilina, Banská Bystrica. Bratislava). Syntézu po
znatkov o geológii Karpát, ktoré získal široký kolektív 
československých geológov systematickým výskumom pri 
zostavovaní generálnych geologických máp, predstavuje 
druhý diel Regionálnej geológie CŠSRZápadné Karpa
ty. 

Geologické spracovanie Stratenskej hornatiny bolo 
podkladom pre jeho doktorskú dizertačnú prácu obháje
nú v roku 1960. Neskôr v roku 1962 bol zvolený za člena
korešpondenta ČSAV, v roku 1963 i za členakorešpon
denta SAV. Toto obdobie do r. 1963 patrí medzi najak
tívnejšie, ale aj najbúrlivejšie časové úseky života jubi
lanta. Pri oslavách sedemdesiatky vari sám najlepšie 
zhodnotil svoju antinappistickú etapu, keď sa vyjadril, 
že bez tohto kritického obdobia by nebolo vari ani jeho 
vlastného prerodu na modernú nappistickú teóriu, ku 
ktorej ho viedol už od študentských čias D. Andrusov. 

Hoci vedecká činnosť akademika Michala Maheľa bo
la vždy veľmi široká a zahrňuje aj také špecializácie ako 
hydrogeológia, inžinierska geológia, geológia nerastných 
surovín, najviac ho zaujala problematika tektonického 
vývoja a geologickej stavby Západných Karpát. Tejto 
problematike venoval najviac prác, z ktorých mnohé ma
jú popri regionálnom tektonickom zameraní charakter 
teoretických pojednaní založených na zovšeobecnení 
bohatých terénnych skúseností a na jeho veľkej schop
nosti syntetizovať obrovské množstvo analytických úda
jov. 

V oblasti tektoniky sa, ako jeden z mala geológov, 
zaoberal otázkami tektonických štýlov, tektonických fáz. 
vzťahu zlomovej a príkrovovej tektoniky a pod. Svojimi 
tektonickými prácami publikovanými doma i v zahraničí 
získal široké medzinárodné uznanie. Od roku 1959 bol 
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predsedom Tektonickej komisie Karpatsko-balkánskej 
geologickej asociácie a bol aktívnym členom ďalších me
dzinárodných komisií (podpredseda medzinárodnej ko
misie pre mezozoikum, člen redakčného výboru geolo
gickej mapy Európy a pod.). Jeho zásluhou patrila Tek
tonická komisia KBGA medzi najaktívnejšie. Výsled
kom tejto aktivity je zostavenie Tektonickej mapy Kar
patskobalkánskeho systému a priľahlých oblastí v mier
ke 1 : 1 000 000. Ide o dielo vo svetovom meradle 
v mnohých smeroch ojedinelé, predovšetkým použitými 
princípmi pri jej zostavovaní. 

Atlas máp  dielo takého významu bolo viacnásobne 
ocenené i na medzinárodnom fóre a k osobným uzna
niam jubilanta patrilo i zvolenie za akademika ČSAV 
a SAV. 

Nie menej významným dielom ako vlastná tektonická 
mapa sú textové vysvetlivky Tectonics of the Carpat
hianBalkan Regions, ktoré predstavujú vedeckú synté
zu tektoniky oblasti vyznačujúcej sa najzložitejším geo
logickým vývojom a stavbou v Európe. Osobitnú pozor
nosť zasluhuje jeho prínos k riešeniu problematiky vrás
nivých procesov a ich kategorizácie, k rozpracovaniu 
paleotektonických typov alpínskych sedimentačných 
priestorov, otázok tektonických štýlov a ich klasifikácie, 
vzťahov tektoniky a magmatizmu. kategorizácii tektonic
kých jednotiek a ich vzťahov v susediacich segmentoch 
alpíd. 

Zložitosť stavby karpatskobalkánskych oblastí, rýchly 
prísun nových geologických poznatkov, revolučné myš
lienky novej globálnej tektoniky a i napriek intenzívne
mu výskumu stále existujúce mnohé nevyriešené a pri
tom závažné tektonické problémy si vyžadujú pristupo
vať k zostavovaniu stále podrobnejších máp. Preto aka
demik Maheľ začal realizovať myšlienku zostavenia no
vej tektonickej mapy 1 : 500 000. v ktorej sa nielen 
rozpracovali dobre osvedčené princípy, ale v ovela väč
šej miere sa zohľadnili aj poznatky globálnej tektoni
ky, závislosti paleotektonickej diferenciácie sedimentač
ných priestorov a vývoja magmatizmu na charaktere 
a hrúbke zemskej kôry v jednotlivých etapách tektonic
kého vývoja, nielen počas alpínskej epochy, ale i v star
ších tektogénnych epochách. 

Akademik Michal Maheľ ostal však i naďalej verný 
základnej geologickej mape. a tak i v neskoršom období 
sa vrátil k mnohým problémom nedoriešeným v mlados
ti. K takýmto patrí zostavenie a vydanie geologickej ma
py Strážovských vrchov a monografické spracovanie toh
to regiónu. 

Osobitne chápal svoje poslanie vedca  pedagóga 
a svoje bohaté poznatky zúročil nielen v kolektívnom 
diele Regionálnej geológie ČSSR, ale hlavne neskôr pri 

zostavovaní učebnicového diela Geologická stavba čes
koslovenských Karpát. 

Významná je aj jeho pedagogická práca, či už ako 
vysokoškolského učiteľa alebo školiteľa vedeckých ašpi
rantov. S menšími prestávkami prednášal od najmlad
ších vysokoškolských rokov a v roku 1965 bol menovaný 
univerzitným profesorom geológie. Ťažisko jeho pred
nášok je v regionálnej geológii Karpát. Mnohí sa pamä
tajú aj na jeho prednášky zo stratigrafickej geológie, 
hydrogeológie, všeobecnej geológie, ale aj na výberové 
prednášky z geotektoniky alebo vybraných kapitol z hy
drogeológie. Ako školiteľ viedol celý rad adeptov vedec
kej práce a vychoval mnohých vedeckých pracovníkov. 

Osobitnú pozornosť a uznanie zasluhuje jeho vedec
koorganizačná práca. Z jeho iniciatívy a pod jeho od
borným vedením sa už mnoho rokov pravidelne organi
zujú vedecké konferencie, ktoré svojim zameraním na 
najaktuálnejšie problémy geológie a tektoniky sústre
ďujú pozornosť a aktívnu účasť popredných českosloven
ských geológov. Stačí spomenúť len niekoľko, ktoré sa 
konali v Smoleniciach na tému zlomov, tektonických štý
lov a vrásnivých fáz, globálnej tektoniky a tektonických 
profilov Západných Karpát. 

V oblasti medzinárodnej vedeckotechnickej spoluprá
ce sa aktívne podieľal na úspešnom rozvíjaní mnoho
strannej spolupráce A V socialistických krajín ako pod
predseda Problémovej komisie IX ..Geosynklinálny pro
ces a vznik zemskej kôry" a predseda subkomisie 4, kto
rej medzinárodné pracovné skupiny riešili dôležité tekto
nické problémy. Bol členom aj mnohých ďalších medzi
národných geologických komisií. 

Významná je aj jeho činnosť pri zvyšovaní kvalifikácie 
vedeckých pracovníkov a sústavnom zvyšovaní úrovne 
našej vedy. Od roku 1970 zastával funkciu vedeckého 
tajomníka Slovenskej komisie pre udeľovanie vedeckých 
hodností a bol predsedom Komisie pre obhajoby dok
torských dizertačných prác z geológie a členom ďalších 
komisií pre obhajoby doktorských a kandidátskych di
zertačných prác. Bol členom vedeckých rád najvýznam
nejších geologických inštitúcií. Spomenuli sme len nie
koľko jeho funkcií, predovšetkým v oblasti geologické
ho výskumu. Výpočet jeho ďalších funkcií by bol veľmi 
rozsiahly. 

Akademik Michal Maheľ sa dožil svojho životného 
jubilea v dobrom zdraví, stále s veľmi aktívnym prístu
pom k riešeniu geologických problémov a so živým záuj
mom o všetko to nové, čo bolo jeho celoživotným kré
dom. 

Do ďalšieho života mu praje kolektív Geologického 
ústavu Dionýza Štúra i celá geologická verejnosť veľa 
zdravia a ďalších osobných i vedeckých úspechov. 

.1. Vozár  P. Reichwalder 


