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Ing. Samuel Hruškovič šesťdesiatročný 

V januári 1990 slávil svoje šesťdesiate narodeniny po

predný slovenský ložiskový geológ, zaoberajúci sa vyhľa

dávaním a prieskumom nerudných surovín. Ing. Samuel 
Hruškovič. 

Narodil sa 6 . 1. 1930 v Pukanci, kde aj absolvoval 
gymnázium a neskôr študoval inžinierstvo na VST v Ko

šiciach. Od prvých krokov v odbornej práci až doteraz 
zostal verný svojmu materskému pracovisku  Geolo

gickému prieskumu Spišská Nová Ves, pričom pod

statnú časť svojho tvorivého potenciálu venoval rozvoju 
geologickej oblasti v Banskej Bystrici. Ing. Samuel 
Hruškovič, ako jeden z nemnohých príslušníkov svojej 
generácie, zotrval v základnom geologickom prieskume 
a odolal zaužívaným zvyklostiam prejsť do riadiacich 
funkcií v centrálnych administratívnych organizáciách, 
ak nepočítame jeho krátke pôsobenie v rokoch 1980

1982 na SGÚ v Bratislave. 
V počiatkoch svojej geologickej praxe, v prvej polovi

ci päťdesiatych rokov, sa v súlade s vtedajšími požiadav

kami venoval problematike vyhľadávania rudných ložísk 
v oblasti Nízkych Tatier. V tomto období sa zúčastnil 
prvej významnejšej zahraničnej expedície slovenských 
geológov, ktorá úspešne overovala ložiská chromitov 
v Albánsku. Neskôr sa už venoval výlučne vyhľadávaniu 
a prieskumu nerudných surovín. Bez zveličovania mož

no povedať, že v tomto odvetví geologickoprieskurnnej 
činnosti je jeho postavenie výnimočné. Predovšetkým 
spočíva v tom, že sa sústavne zaoberal pestrou škálou 
rôznych typov nerudných surovín  od živcov cez dolo

mity, stavebný kameň, ďalej cementárske, tehliarske. 
keramické a netradičné suroviny. 

V rokoch 19701980 bol vedúcim geologickej oblasti 
v Banskej Bystrici. Významnou mierou prispel k vše

strannému rozvoju tohto pracoviska, ale čo je pre od

borný, ako aj ľudský profil jubilanta príznačné  nepres

tal pracovať na konkrétnych prieskumných akciách. 
V celom tomto období dosiahol významné výsledky pri 
prieskume cementárskych surovín, ako expert na Kube 
a v Iráne, aj ako zodpovedný riešiteľ na domácich loka

litách Mičiná  Môlča a Kostiviarska. 
Ing. Hruškovič nikdy neskízol do rutinného prístupu 

pri vyhľadávaní a prieskume nerudných surovín. Nao

pak, pre jeho činnosť je charakteristický entuziazmus 
a stála snaha o netradičné riešenia. Významne sa to pre

javuje v posledných rokoch pri vyhľadávaní netradič

ných a stavebných surovín v oblasti Cerovej vrchoviny. 
Súčasne vystupuje do popredia tá vzácna vlastnosť jeho 
osobnosti, ktorú najviac oceňujú jeho mladší spolupra

covníci  nefalšované úsilie odovzdať im získané skúse

nosti. Takto sa mu podarilo sformovať skupinu ložisko

vých geológov dosahujúcich na geologickej oblasti 
v Banskej Bystrici presvedčivé výsledky pri prieskume 
nerúd. Pod jeho vedením sa vypracovali desiatky pro

jektov na vyhľadávanie a prieskum pestrej palety nerud

ných surovín, vrátane netradičných. Z nich mnohé sa 
v súčasnosti úspešne realizujú, čo prispieva ku konsoli

dácii činnosti strediska v súčasnej zložitej situácii, ako 
aj k sľubnej perspektíve v dalšom období. 

Ing. Samuel Hruškovič, jeden z nestorov slovenských 
geológov pracujúcich v oblasti nerudných surovín, si za

sluhuje pri príležitosti svojho životného jubilea za svoju 
svedomitú prácu našu úctu. vďaku a uznanie. 

Ivan Kraus 


