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Slovenská geologická spoločnosť dňa 14. 1. 2023 oslávi 100 rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti v Spravodajcovi Slovenskej
geologickej spoločnosti Mente et Malleo budeme zverejňovať informácie z historických dokumentov SGS o vzniku a vývoji našej geologickej spoločnosti, ktoré sú súčasťou archívu Slovenskej geologickej
spoločnosti. Materiály boli len sčasti publikované v rôznych geologických časopisoch, ale väčšina jej dokumentov je súčasťou nepublikovaných archívnych materiálov Slovenskej geologickej spoločnosti.
Slovenská geologická spoločnosť je dobrovoľná spoločenská
organizácia združujúca vedeckých a pedagogických odborných
pracovníkov v širokom spektre geologických vied, študentov a neprofesionálnych záujemcov o geológiu. Poslaním spoločnosti je
spájať odborníkov s najrôznejším zameraním v geológii a rozvíjať ich
odbornú, pedagogickú, praktickú a popularizačnú činnosť. Svojimi
aktivitami geologická spoločnosť zasahuje do spoločenského života
krajiny a na medzinárodných fórach reprezentuje geologické vedy
našej krajiny v zahraničí. Poslaním SGS je rozširovať nové poznatky
z oblasti geológie, aktívne spolupracovať pri rozvoji geologických
vied na Slovensku a prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich
členov. S týmto cieľom organizuje národné i medzinárodné vedecké
a odborné konferencie, semináre, prednášky, exkurzie a iné podujatia, často v spolupráci s ďalšími geologickými inštitúciami. V oblasti
vied o Zemi organizuje vedecko-popularizačnú a výchovno-osvetovú činnosť medzi obyvateľstvom Slovenska. Integruje a propaguje
výsledky vied o Zemi na domácich i medzinárodných fórach. Spolupracuje so zahraničnými geologickými spoločnosťami a Medzinárodnou úniou geologických vied (v angličtine Interniational Union
of Geological Sciences, skratka IUGS). Od roku 1993 je členom Európskej asociácie geologických spoločností (v angličtine Association

Of European Geological Societies, skratka EAGS). Zastupuje svojich
členov aj celú odbornú geologickú verejnosť v medzinárodných
mimovládnych organizáciách a v organizácii UNESCO a jeho agentúrach. Na racionálne a efektívne plnenie svojho poslania zriaďuje
svoje regionálne pobočky. Kvôli lepšiemu zabezpečeniu a koordinovaniu práce SGS vytvára aj odborné skupiny, do ktorých sa členovia
združujú podľa svojich záujmov a špecializácie. V súčasnosti v rámci
SGS pracuje 11 odborných skupín.
Slovenská geologická spoločnosť má dlhoročne veľmi dobré
vzťahy s Českou geologickou spoločnosťou. Spolu s Českou geologickou spoločnosťou organizovala 27 československých geologických zjazdov. Po vzniku Slovenskej republiky organizovala Slovenská
geologická spoločnosť na svojom území 4 geologické zjazdy – v roku
1995 bol geologický zjazd v Spišskej Novej Vsi, v roku 1997 v Bratislave, v roku 2001 v Banskej Štiavnici a v roku 2005 na Medvedej hore
pri Zemplínskej šírave na východnom Slovensku. Významným dátumom v novodobej histórii bol pre Slovenskú geologickú spoločnosť
deň 19. 9. 2007. V podhorskej obci Volary na Šumave v Českej republike sa SGS dohodla s Českou geologickou spoločnosťou na obnovení
tradície spoločných geologických kongresov počas konania 3. zjazdu
Českej geologickej spoločnosti. Od toho času až dodnes (november 2021) sa konalo už 5 spoločných geologických kongresov. Prvý
spoločný geologický kongres sa konal v roku 2009 v Slovenskej republike v Bratislave. Od druhého spoločného geologického kongresu
sa dohodli na kodifikovanom názve Otvorený geologický kongres,
ktorý by zastrešoval geologické aktivity rôznorodých geologických
vedných odborov. Otvorený geologický kongres sa konal v roku 2011
v Móninci, ktorý je časťou mesta Sedlec-Prčice v Českej republike.
Tretí spoločný otvorený geologický kongres sa konal v roku 2015
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v Mikulove na okraji Pavlovských vrchov na Morave v Českej republike. Štvrtý spoločný otvorený geologický kongres sa konal v dňoch
14. až 17. 6. 2017 vo Vysokých Tatrách v Novej Lesnej v Slovenskej
republike. Piaty spoločný kongres sa konal v dňoch 3. až 6. 9. 2019
v Beroune, ktorý leží juhozápadne od Prahy v Českej republike.
Slovenská geologická spoločnosť vychádza z tradície svojho
predchodcu Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu, založenej v roku 1923, ku ktorej sa hlásime spoločne s Českou
geologickou spoločnosťou. Československá spoločnosť pre mineralógiu a geológiu bola založená 14. 1. 1923. Zasadnutia a prednášky spoločnosti sa konali v posluchárni geológie v priestoroch
Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Zakladajúca
schôdza slovenskej pobočky Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu sa konala 17. 2. 1955 na Fakulte geologicko-geografických vied Univerzity Komenského v Bratislave. S úvodnou
prednáškou na nej vystúpil akademik R. Kettner a bol zvolený
slovenský výbor Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu. Za predsedu spoločnosti bol zvolený D. Andrusov, za podpredsedu Ľ. Ivan, za tajomníka spoločnosti O. Fusán a členmi výboru
spoločnosti sa stali R. Lukáč, J. Šalát, J. Kamenický, M. Maheľ a J.
Seneš. Za predsedu bratislavskej pobočky bol zvolený J. Kamenický.
Dňa 11. 12. 1956 bola založená košická pobočka spoločnosti, ktorej
prvým predsedom bol J. Šalát. Dňa 16. 5. 1960 bola založená žilinská pobočka, ktorej predsedom bol A. Porubský. Československá
spoločnosť pre mineralógiu a geológiu mala organizačný poriadok
kodifikovaný Ministerstvom vnútra Československej republiky podľa
paragrafu 2 zákona č. 68/1951 Sb. dňa 26. októbra 1955. V tomto
organizačnom poriadku v paragrafoch 24 až 27 sa vymedzuje pôsobnosť orgánov spoločnosti na Slovensku, ktorými podľa paragrafu
24 sú: a) slovenský zjazd spoločnosti, b) slovenský výbor spoločnosti,
c) predsedníctvo slovenského výboru spoločnosti. Slovenská pobočka Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu pracovala pravidelne a aktívne až do 31. 12. 1966 v zmysle organizačného
poriadku Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu.
Členovia slovenskej pobočky Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu využili možnosť začleniť sa do orgánov k sekcii
Slovenskej akadémie vied a rozhodli od 1. 1. 1967 používať nový
názov spoločnosti – Slovenská geologická spoločnosť. Táto zmena
bola schválená rozhodnutím komisie pre organizáciu vedeckých
spoločností pri Slovenskej akadémii vied dňa 12. 2. 1967. Stanovy
Slovenskej geologickej spoločnosti schválilo Ministerstvo vnútra
SSR dňa 23. 6. 1972 pod číslom VVS/1-269/1972.
V nasledujúcom texte uvádzame zoznam geologických zjazdov Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu, ktoré
sa konali počas 60 rokov činnosti spoločnosti od roku 1933 až do
roku 1993, so stručnou charakteristikou geologických zjazdov, ktoré
sa konali na území Slovenska.
Prvý geologický zjazd sa konal v Pardubiciach v dňoch 3. až
6. 6. 1933, druhý geologický zjazd sa konal v Brne v dňoch 19. až

22. 5. 1934, tretí v Příbrami v dňoch 8. až 11. 6. 1935, štvrtý v Ostrave v dňoch 15. až 18. 5. 1937, piaty v Zlíne a Hodoníne v dňoch
7. až 10 .6. 1946, šiesty v Plzni v dňoch 5. až 8. 6. 1947, siedmy
v Bojniciach v dňoch 12. až 17. 6. 1948, ôsmy v Prahe v dňoch 23.
až 25. 5. 1954, deviaty v Opave v dňoch 10. až 12. 9. 1955, desiaty
v Košiciach v dňoch 8. až 11. 9. 1956.
Jedenásty geologický zjazd bol v Karlových Varoch v dňoch
19. až 23. 5. 1958, dvanásty v Bratislave v dňoch 25. až 29. 9. 1961,
trinásty v Hradci Králové v dňoch 3. až 7. 9. 1962, štrnásty v Brne
v dňoch 30. 9. až 4. 10. 1963, pätnásty v Tepliciach v dňoch 14. až
17. 9. 1964, šestnásty v Žiline v dňoch 23. až 26. 9. 1965, sedemnásty v Prahe v dňoch 12. až 16. 9. 1966, osemnásty v Českých Budějoviciach v dňoch 29. 8. až 1. 9. 1972, devätnásty v Prahe v dňoch
18. až 19. 10. 1973, dvadsiaty v Košiciach v dňoch 23. až 27. 6. 1975,
dvadsiaty prvý v Olomouci v dňoch 13. až 15. 9. 1977, dvadsiaty
druhý v Trutnove v dňoch 4. až 6. 8. 1979, dvadsiaty tretí v Trnave
26. 8. 1980, dvadsiaty štvrtý v Ostrave v dňoch 22. až 24. 8. 1983,
dvadsiaty piaty v Žiline v dňoch 27. až 29. 8. 1985, dvadsiaty šiesty
v Moste v dňoch 25. až 27. 8. 1987 a dvadsiaty siedmy geologický
zjazd sa konal v Brne v dňoch 8. až 11.1 0. 1993. Na území Slovenska
sa uskutočnilo 7 geologických zjazdov Československej spoločnosti
pre mineralógiu a geológiu.
Siedmy geologický zjazd Československej spoločnosti
pre mineralógiu a geológiu sa konal Bojniciach v dňoch 12.
až 17. 6. 1948. Zjazd organizovala mineralogicko-geologická
sekcia Slovenskej prírodovedeckej spoločnosti (SPS) v Bratislave.
Geologický zjazd a dve exkurzie boli zamerané na oblasť geológie a mineralógie. Prvá exkurzia sa venovala problematike geológie
oblasti Strážovských vrchov, Stredného Považia, Hornej Nitry a Slovenského stredohoria. Zjazd sa začal 12. 6. 1948 v Bratislave. Tam si
účastníci prezreli vedecké ústavy a večer odišli do Handlovej. Zjazd
pokračoval 13. 6. 1948 valným zhromaždením spoločnosti, ktoré
sa uskutočnilo v Rytierskej sále Bojnického zámku. Úvodné príhovory mali R. Kettner, predseda spoločnosti, a R. Lukáč, predseda
mineralogicko-geologickej sekcie SPS. M. Maheľ predniesol
v Bojnických kúpeľoch prednášku na tému Tektonická stavba územia
medzi stredným tokom Váhu a Hornou Nitrou. Po valnom zhromaždení sa uskutočnili 2 spoločné exkurzie do okolia Hornonitrianskej
kotliny. Potom nasledovala mineralogická exkurzia do stredoslovenských neovulkanitov a Žiarskej kotliny a geologická exkurzia
venovaná geológii Strážovských vrchov. Na geologickom zjazde bolo
prítomných 149 účastníkov. Materiály z geologického zjazdu boli
publikované v časopise Geologický sborník (1).
Desiaty geologický zjazd Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu sa konal v Košiciach v dňoch
8. až 11. 9. 1956. Geologický zjazd organizovala pobočka
Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu v Košiciach
v spolupráci s bratislavskou pobočkou. Konal sa na Katedre mineralógie a geológie Baníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach.
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surovín strednej časti Slovenska, inžinierskej geológii vodných diel
v paleogéne a mezozoiku, hydrogeológii kúpeľov Liptovskej kotliny
a výstavbe vodných diel na východnom Slovensku. Na geologickom
zjazde sa zúčastnilo 420 geológov. Materiály z neho boli publikované v časopise Inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu v Žiline (4).
Dvadsiaty geologický zjazd Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu sa konal v Košiciach v dňoch
23. až 27. 6. 1975. Geologický zjazd zorganizovala košická pobočka Slovenskej geologickej spoločnosti. Predsedom organizačného výboru bol L. Rozložník. Zjazd sa uskutočnil v aule Vysokej
školy technickej. Cieľom zjazdu bolo ukázať, aké nové geologické
poznatky boli dosiahnuté pri výskume geologickej stavby a ložísk
nerastných surovín v oblasti východného Slovenska. Stručnú správu
o činnosti SGS predniesol predseda spoločnosti C. Varček. Poukázal na vzrast členskej základne na 515 členov a všestranný rozvoj
jej činnosti. Na zjazde bol odovzdaný diplom čestného člena SGS
S. Dzulinskému z Poľska. Boli prezentované prednášky, ktoré sa
venovali základnej vedeckej problematike zjazdu podľa zamerania
piatich zjazdových exkurzií, ktoré sa uskutočnili v dňoch 26. a 27. 6.
1975. Exkurzie sa venovali ložiskám nerastných surovín východného
Slovenska, problematike paleozoika, mezozoika a gemerika Čiernej
hory, geologickej stavbe flyšového pásmo východného Slovenska,
neogénu východného Slovenska a inžinierskogeologickým problémom východného Slovenska. Na geologickom zjazde sa zúčastnilo
407 členov. Materiály z geologického zjazdu boli publikované v časopise Mineralia Slovaca (5).
Dvadsiaty tretí geologický zjazd Československej
spoločnosti pre mineralógiu a geológiu sa konal v Trnave
26. 8. 1980. Geologický zjazd organizovala bratislavská pobočka
SGS v spolupráci s Československou spoločnosťou pre mineralógiu
a geológiu. Na plenárnom zasadnutí boli prednesené referáty o geologickej problematike v oblasti západného Slovenska. Boli udelené diplomy čestných členov Slovenskej geologickej spoločnosti Z.
Rothovi, Ľ. Ivanovi, V. Andrusovovej, A. Haydeovej a J. Jelínkovi.
Bola udelená Medaila J. Slávika Ľ. Ivanovi, dlhoročnému predsedovi spoločnosti, za zásluhy o rozvoj SGS a O. Samuelovi za jeho
dlhoročnú činnosť v spoločnosti a úspešnú organizáciu akcií SGS.
Na geologickom zjazde bolo zorganizovaných 7 terénnych exkurzií,
ktoré sa venovali problematike geológie hronika a gemerika v Malých Karpatoch a Viedenskej panve, geologickej stavbe Strážovských
vrchov a bradlového pásma Západných Karpát, geologickému vývoju Podunajskej panvy, nerastným surovinám západného Slovenska,
hydrogeológii a geotermálnej energii západného Slovenska a problémom výstavby vodných diel na Dunaji. Na geologickom zjazde
sa zúčastnilo 350 účastníkov. Materiály z geologického zjazdu boli
publikované vo vydavateľstve Geologického ústavu Dionýza Štúra
v Bratislave (6).
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Zjazd otvoril dňa 8. septembra 1956 O. Kodym, predseda spoločnosti. Úvodný prejav mal J. Šalát, predseda košickej pobočky a prípravného výboru geologického zjazdu. Geologický zjazd pozdravil aj
rektor Vysokej školy technickej T. Kolbenhayer. V tejto časti zjazdu bol
prijatý za čestného člena spoločnosti R. Kettner, ktorý bol jej dlhoročným predsedom. Úvodnú odbornú prednášku predniesol M. Maheľ. Zhodnotil v nej výsledky geologického výskumu na východnom
Slovensku. Geologický zjazd pokračoval exkurziami v troch odborných sekciách, ktoré sa venovali problematike paleozoika a rudných
ložísk Spišsko-gemerského rudohoria, mezozoika Stratenskej hornatiny v Slovenskom raji a Slovenského krasu a paleogénu a neogénu
východného Slovenska v oblasti Prešovsko-tokajského pohoria. Pri
príležitosti geologického zjazdu boli na symbolickom cintoríne vo
Vysokých Tatrách slávnostne odhalené pamätné tabule paleontologičke M. Remešovej-Kettnerovej a poslucháčovi geológie E. Fehérovi, ktorí tragicky zahynuli v Tatrách. Na geologickom zjazde sa
zúčastnilo 350 členov spoločnosti. Materiály z geologického zjazdu
boli publikované v časopise Geologické práce (2).
Dvanásty geologický zjazd Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu sa konal v Bratislave v dňoch
25. až 29. 9. 1961. Geologický zjazd organizoval slovenský výbor
Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu spolu
s bratislavskou pobočkou. Dňa 25. 9. 1961 bolo otvorenie zjazdu
a úvodné prednášky v sekciách. Spoločná úvodná geologická exkurzia sa konala na Devín a do okolia Bratislavy. V dňoch 26. až 29. 9.
1961 sa konali exkurzie podľa sekcií, ktoré sa venovali problematike
kryštalinika Malých Karpát, Považského Inovca a Tribeča, mezozoika
Malých Karpát, Brezovských Karpát, Nedzovského pohoria a Myjavskej pahorkatiny, neogénu Bánovskej kotliny, Handlovej, Zvolena,
Lučenca, Modrého Kameňa a Levíc, neovulkanitov Vtáčnika, Kremnických vrchov, Štiavnických vrchov, Poľany a južného Slovenska
a problematike inžinierskej geológie a hydrogeológie so zameraním na veľké inžinierske stavby a významné inžinierskogeologické
a hydrogeologické lokality na Hornej Nitre a Pohroní. Na zjazde sa
zúčastnilo vyše 400 členov spoločnosti. Materiály z geologického
zjazdu boli publikované v časopise Geologické práce (3).
Šestnásty geologický zjazd Československej spoločnosti
pre mineralógiu a geológiu sa konal v Žiline v dňoch 23. až
26. 9. 1965. Geologický zjazd usporiadala žilinská pobočka Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu za spolupráce
Geologického prieskumu v Spišskej Novej Vsi a Inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu v Žiline. Predsedom organizačného výboru bol J. Gašparik. Geologický zjazd sa začal 23. 8.
1965 predzjazdovou exkurziou na lokalitách v okolí Žiliny a druhá
časť exkurzie bola na lokalitách v okolí Strečna. Dňa 24. 8. 1965 bolo
slávnostné otvorenie zjazdu a potom nasledovali úvodné prednášky
v jednotlivých odborných sekciách. V dňoch 25. až 26. 8. 1965 sa konali exkurzie podľa odborných sekcií. Venovali sa geologickej stavbe
Veľkej Fatry a Krivánskej Malej Fatry, geológii a ložiskám nerastných
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Dvadsiaty piaty geologický zjazd Československej spoločnosti pre mineralógiu sa konal v Žiline v dňoch 27. – 29.
8. 1985. Geologický zjazd pripravila žilinská pobočka Slovenskej geologickej spoločnosti v spolupráci s Inžinierskogeologickým
a hydrogeologickým prieskumom v Žiline. Úvodné referáty priniesli
nielen zhrnutie nových poznatkov, ktoré boli získané v posledných
rokoch v oblastiach odborného zamerania jednotlivých exkurzií, ale
aj prehľad novších poznatkov o blokovej a hlbinnej stavbe, nerastných surovinách a problémoch a úlohách hydrogeológie a inžinierskej geológie širšej oblasti konania zjazdu. Jedným z cieľov zjazdu,
a najmä exkurzií, bolo prezentovať aktuálnosť potreby bezprostredného spájania rôznych geologických disciplín pri riešení závažnejších
problémov praktickej geológie. Na zjazde boli odovzdané diplomy
čestných členov Slovenskej geologickej spoločnosti K. Bílekovi,
B. Cambelovi, J. Jarkovskému, T. Kolbenheyerovi, F. Krkoškovi, M.
Kuthanovi, B. Leškovi, M. Maheľovi, V. Pokornému, A. Porubskému,
Z. Poubovi a J. Štelclovi za ich zásluhy o rozvoj slovenskej geológie,
dlhoročnú aktívnu prácu v Slovenskej geologickej spoločnosti a ocenenie ich vedeckých prínosov v oblasti geologických vied. Odborný
program zjazdu a geologické exkurzie riešili geologickú stavbu
a metalogenézu Nízkych Tatier a Štiavnických vrchov, geologickú
stavbu Hornonitrianskej kotliny a Turčianskej kotliny, severných
svahov Nízkych Tatier a Žilinskej kotliny, tektoniku severovýchodnej časti Oravy a geologickú stavbu kryštalinika a mezozoika Malej
Fatry, Veľkej Fatry a Strážovských vrchov. Materiály z geologického
zjazdu boli publikované v časopise Mineralia Slovaca (7).
Slovenská geologická spoločnosť po vzniku Slovenskej
republiky zorganizovala tri geologické zjazdy na svojom
území v rokoch 1995, 1997 a 2001. Prvý geologický zjazd Slovenskej geologickej spoločnosti sa konal v Spišskej Novej Vsi v dňoch
13. až 14. 9. 1995. Organizovala ho pobočka SGS v Spišskej Novej Vsi.
Odborné prednášky boli venované geologickej stavbe východného
Slovenska, výsledkom základného a regionálneho geologického
výskumu a prieskumu nerastných surovín, hydrogeológii, inžinierskej geológii a environmentálnej geológii. Uskutočnila sa geologická
exkurzia, ktorá bola zameraná na ekologické problémy, geologické riešenia závalového pásma v dôsledku ťažby v Poráči, riešenie
odkaliska a úpravne v Rudňanoch, na geotermálnu energiu a jej
využívanie na lokalite Vrbov a otázky spojené s geotermálnymi
vrtmi na lokalitách Poprad a Stará Lesná. Na geologickom zjazde
sa zúčastnilo len 100 členov. Materiály z geologického zjazdu boli
publikované v časopise Mineralia Slovaca (8).
Druhý geologický zjazd SGS sa konal v Bratislava v dňoch 9. až
10. 9. 1997. Usporiadala ho bratislavská pobočka SGS. Geologický
zjazd bol venovaný spomienke na 100. výročie narodenia zakladateľa modernej slovenskej geológie D. Andrusova. Na geologickom
zjazde boli udelene medaily J. Slávika SGS M. Háberovi, S. Jackovi
st., M. Maheľovi, J. Michalíkovi a R. Rudincovi za významné vedecké prínosy pre rozvoj geologických vied. Boli udelené aj diplomy

čestných členov SGS za významné prínosy pre rozvoj geologických
vied a dlhoročnú aktivitu v SGS P. Greculovi, D. Hovorkovi, J. Salajovi,
O. Samuelovi, V. Zorkovskému a významným zahraničným geológom K. Birkenmajerovi, J. Burchartovi, S. Korikovskému, V. Vašíčkovi a J. Veizerovi. V rámci geologického zjazdu sa uskutočnili dve
celodenné geologické exkurzie. Boli venované problémom geológie
a uhľovodíkového potenciálu slovenskej časti Viedenskej panvy a inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov širšieho okolia
Bratislavy so zameraním na vodné diela Čunovo a Gabčíkovo a na
potenciál geotermálnej energie a jej využívanie. Na geologickom
zjazde bolo prednesených 15 odborných prednášok a zúčastnilo sa
na ňom 200 členov.
Tretí geologický zjazd SGS sa konal v Banskej Štiavnici v dňoch
27. až 29. 6. 2001. Konal sa pod názvom Banská Štiavnica – mesto
na vulkáne. Zorganizovala ho vulkanologická odborná skupina SGS
a banskobystrická pobočka SGS v spolupráci s Katedrou UNESCO
Technickej univerzity vo Zvolene. Predsedom organizačného výboru
geologického zjazdu bol L. Šimon.
Rokovanie bolo zamerané na vulkanológiu, nerastné suroviny
a životné prostredie stredoslovenských neovulkanitov. Na zjazde
odznelo 9 vyzvaných prierezových odborných prednášok a bolo prezentovaných 26 odborných posterov. Bola udelená Medaila J. Slávika SGS P. Reichwalderovi, D. Kubínymu a J. Lexovi a diplom Čestný
člen SGS V. Konečnému. Celodenná geologická exkurzia sa sústredila na 20 geologických lokalít, ktoré prezentovali spodnú stavbu
štiavnického stratovulkánu s ložnými intrúziami, sily a dajky kremitodioritového porfýru, geologickú stavbu predterciérneho podložia,
problematiku minerálnych vôd Sklenných Teplíc, ryolitovú extrúziu
Szabovej skaly, freatomagmatický kužeľ v Lehôtke pod Brehmi, freatický vulkán Šibeničný vrch, sanáciu havarijného ryolitového brala vo
Vyhniach, bazanitové lavové prúdy vulkánu Putikov vrch, granodioritovú intrúziu v Hodrušskej doline, inžinierskogeologické problémy
ochrany historického jadra Banskej Štiavnice, bazaltový nek Kysihýbeľ, staré dobývky na žile Špitaler pri Banskej Štiavnici, pemzové
tufy vo výplni štiavnickej kaldery pri Iliji, lávové prúdy pyroxenického andezitu v lome Tepličky, lahary a konglomeráty pobrežnej
zóny bádenskeho mora pri Medovarciach, sedimenty sublitorálnej
zóny bádenského mora v Plášťovciach, hydrogeologickú štruktúru
minerálnych vôd v Dudinciach, ľudské obydlia v pemzových tufoch
v Brhlovciach a submarinné brekciovité prúdy a hyaloklastity v pobrežnej zóne sarmatského mora v Leviciach. Na geologickom zjazde
sa zúčastnilo 250 účastníkov. Materiály z geologického zjazdu boli
publikované časopise Mineralia Slovaca (9) (foto1 až 8. a obr. 1).
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Foto 1. Predsedníctvo geologického
zjazdu 2001 (zľava: M. Elečko, J. Franzen,
M. Lichner, J. Michalík, M. Kaličiak,
D. Plašienka, L. Šimon, V. Konečný
a J. Lexa) (foto archív SGS)

Foto 3. Odovzdávanie Medaily J. Slávika
laureátovi P. Reichwalderovi počas
geologického zjazdu 2001 (foto archív SGS)
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Foto 2. Účastníci geologického zjazdu 2001
(v popredí zľava sú J. Štohl, A. Panáček,
J. Fazekaš, J. Burian, P. Grecula, M. Hrašna
a M. Háber) (foto archív SGS)
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Foto 4. Odovzdávanie Medaily J. Slávika laureátovi D. Kubínymu počas geologického zjazdu 2001 (foto archív SGS)

Foto 5. Odovzdávanie Medaily J. Slávika laureátovi J. Lexovi počas geologického zjazdu 2001 (foto archív SGS)
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Foto 7. Účastníci exkurzie pri diskusii na láve vulkánu Putikov vch počas geologického zjazdu 2001 (foto archív SGS)
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Foto 6. Odovzdávanie diplomu Čestný člen SGS laureátovi V. Konečnému počas geologického zjazdu 2001 (foto archív SGS)

Foto 8. Spoločná fotografia účastníkov exkurzie geologického zjazdu 2001 (foto archív SGS)
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Zoznam predsedov slovenského výboru
československej spoločnosti
pre mineralógiu a geológiu a predsedov
Slovenskej geologickej spoločnosti
(od 1. 1. 1967)

Obr. 1. Materiál ku geologickému zjazdu zostavili L. Šimon, V Konečný a J. Lexa a bol publikovaný v časopise
Mineralia Slovaca, 33 (2001), 3, 159 – 312.
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D. Andrusov (foto 9, 10, 11) bol zvolený za
prvého predsedu spoločnosti 17. 2. 1955 na roky
1955 až 1958. B. Cambel – zvolený za predsedu 28.
3. 1958 na roky 1958 až 1959. J. Kantor – zvolený
19. 3. 1959 na roky 1959 až 1961. J. Seneš – zvolený 19. 1. 1961 na roky 1961 až 1962. J. Kamenický
– zvolený 7. 3. 1963 na roky 1962 až 1965. Ľ. Ivan
– zvolený 28. 1. 1965 na roky 1965 až 1970. C. Varček – zvolený 10. 12. 1970 na roky 1970 až 1978.
O. Fusán – zvolený 4. 5. 1978 na roky 1978 až 1981.
O. Samuel – zvolený 16. 11. 1981 na roky 1981 až
1994. P. Reichwalder – zvolený 10. 11. 1994 na roky
1994 až 2001. D. Plašienka – zvolený 6. 2. 2001 na
roky 2001 až 2005. L. Šimon – zvolený 23. 6. 2005.
Osobnosť prvého predsedu slovenského výboru Československej spoločnosti pre mineralógiu
a geológiu D. Andrusova, zakladateľa slovenskej
geológie, nám priblíži zo svojich osobných spomienok významná osobnosť slovenskej geológie M. Maheľ (text je súčasťou archívu Slovenskej geologickej
spoločnosti).

a zaraďovať ich do zbierok ústavu. Samozrejmosťou bola účasť na
prednáškach profesora Andrusova a to nielen na prednáškach pre
prírodovedcov, ale aj pre technikov. V teréne demonštrátor musel nosiť
geologické vzorky vybrané profesorom pre študijné zbierky, ale aj na
geotechnické skúšky. Pomáhal tiež asistentom pri cvičeniach, pričom
táto pomoc sa obyčajne veľmi skoro zmenila i na ich vedenie. Cvičení,
zvlášť na technike, bolo veľa, osobitne pre stavbárov, poľnohospodárov, lesníkov i pre banských inžinierov. Vo štvrtom ročníku pribudli aj
povinnosti prečítať profesorovu prednášku v čase, keď on musel plniť
iné úlohy, hlavne ak nečakane odišiel na Oravskú priehradu, pri výstavbe ktorej pôsobil ako riešiteľ častých geologických problémov.
Zvlášť náročná bola príprava na vedenie cvičení pre poslucháčov
stavebného inžinierstva. Cvičenia oficiálne síce viedol dr. M. Kuthan,
ale takmer pravidelne sa stávalo, že ich len otvoril a ostatné nechal na
demonštrátorov. Najzložitejšie to mali na cvičeniach z inžinierskej
geológie, kde asi často dávali dosť trápne odpovede na „chytrácke“
otázky veľkého počtu vynikajúcich študentov „stavbariny“. Študijnými
podkladmi im často boli profesorove odborné posudky a projekty, napríklad z výstavby tunelov. Mnohí študenti boli pritom absolventmi
stavebných priemysloviek, viacerí mali za sebou stavbársku prax, zatiaľ čo my sme tunel ani poriadne nevideli. Ako adept geológie som sa
asi u profesora Andrusova dobre zapísal, lebo už ako študent 4. ročníka som vo funkcií výpomocného asistenta viedol cvičenia, prednášal
paleontológiu pre baníkov a vypomáhal pri skúškach zo všeobecnej
geológie na všetkých odboroch techniky. Asistent však nemohol dať
študentovi jednotku, v takom prípade musel ísť na ďalšie preskúšanie
k profesorovi. Najťažšia úloha demonštrátora bola zúčastňovať sa na
prednáškach pána profesora zo stratigrafie, ktorá sa prednášala štyri
semestre. Chápať tieto prednášky nebolo vždy ľahké, neboli ešte v tom
čase dostatočne prepracované, často prednášané viacjazyčne, obrázky
demonštrované z kníh a časopisov. Zúčastňovalo sa na nich dosť málo
študentov. Oboznámili sme sa však so všetkou dostupnou odbornou
literatúrou. Na prednáške boli demonštrované rôzne stratigrafické
schémy, profily a obrázky. Andrusov v týchto prednáškach často spomínal „veľkého“ Hauga. V jeho duchu sa fakty a deje v jeho prednáškach premietali do času a priestoru. Pre mňa, ale i ďalších to bola
veľká škola geologického myslenia, zavŕšená u mňa úpravou profesorových prednášok do podoby skrípt. Pri ich príprave bolo potrebné na
mnohých miestach robiť doplnky zo základných stratigrafických učebníc Gigneouxa, Keilhacka, či Obručeva. Bola to veľká škola rozširovania
znalosti jazykov, nemčiny, ruštiny a najmä francúzštiny. Odmenou mi
bolo nielen to, že som sa dobre naučil stratigrafiu, ale od študentského zväzu som za skriptá dostal aj nečakane vysokú finančnú odmenu.
Možno tomu všetkému vďačím za to, že pokiaľ viem, do smrti ma profesor Andrusov považoval v oblasti stratigrafie Haugovho typu, chápajúceho históriu geologických udalosti v čase a priestore, za svojho
najlepšieho žiaka. Vhodným doplnkom stratigrafie boli pravidelné
semináre v zimných mesiacoch, na ktorých i demonštratori museli referovať svoje poznatky zo štúdia pridelenej literatúry, hlavne popred-

„S profesorom Dimitrijom Andrusovom sú silne späté v prvom
rade svetlé spomienky na „učňovské i tovarišské“ obdobie mojej činnosti. Vstupnú bránu do geológie predstavuje v mojom živote prvý
mapovací kurz organizovaný a vedený profesorom Andrusovom v lete
1940 v Rajeckých Tepliciach geologické mapovanie v oblasti Žiliny zamerané na zostavenie geologických máp 1 : 25 000, listy Žilina a Rajec.
Zúčastnil som sa ho ako jeho najmladší účastník, vtedy absolvent 1.
ročníka prírodných vied. Dostal som sa k tomu tak, že hneď v 1. ročníku
som musel robiť skúšku u profesora, lebo som nechodil poriadne na
cvičenia zo všeobecnej geológie, ktoré viedol jeho asistent dr. M.
Kuthan. Kurzu sa zúčastnili viacerí absolventi učiteľského štúdia, medzi inými R. Lukáč, Ľ. Ivan a Pavlovič, výpomocní asistenti J. Kamenický, G. Hanuliak a demonštrátor Matušík. Jeden z cieľov kurzu bol
oboznámiť nás so základmi zostavovania geologických máp. Exkurzie
a terénne práce od svitu do mrku, alebo ako sme hovorili „od vidím do
nevidím“ boli v prvom rade zamerané na základné litostratigrafické
jednotky mezozoika i centrálnokarpatského paleogénu a ich hlbšie
osvojenie. Mne sa to osobne tak zapáčilo, že po skončení mesačného
kurzu som ostal v teréne s profesorom Andrusovom celé prázdniny
a zakúsil s ním tvrdý chlebík „fuksa“. Fuksovia boli začínajúci adepti
geológie, ktorých by sme mohli porovnať s „geologicky vycvičenými
psami“. Pred začiatkom túry im profesor vysvetlil, akú zmenu hornín
majú na túre hľadať, podobne, ako keď sa psovi nechá zaňuchať stopa.
Tak ako pes zabreše, keď nájde hľadanú stopu, fuks oznamoval profesorovi, keď zistil hľadanú zmenu hornín na pomocnej túre paralelnej
s túrou profesora. Bolo to akési geologické poznávanie bez väčšieho
teoretického základu. Po niekoľkých týždňoch takého fuksovania zrak
si zvykol zachytávať aj jemnejšie zmeny hornín a súvrství. Dokonca
i zmena „vŕzgania“ oficiálnych okovaných bagandží nám signalizovala litologické rozhrania. Za leto som si navyše fuksovaním u profesora
Andrusova zarobil na niekoľkomesačné krytie nákladov internátneho
ubytovania. Odborné poučovanie, čiže stratigrafickú abecedu, profesor servíroval počas povinného obedňajšieho odpočinku pri geologickom mapovaní, ale aj v nedeľu. Preskúšavanie stratigrafického sledu
mapovaných tektonických jednotiek bývalo aj permanentným programom počas cesty vlakom z Rajeckých Teplíc do terénu v okolí Rajca.
Nazývali sme ho aj raňajším „očenášom“. Teda oveľa skôr ako sme sa
naučili stratigrafiu, vedeli sme plynule odriekať „stratigrafický očenáš“. Naučené stratigrafické schémy sa konfrontovali priamo v teréne.
„Fuksovanie“ v teréne bola jedinečná metóda praktického precvičovania poznávacích a rozoznávacích schopností pre mladých adeptov
geológie. Túto metódu som neskôr sám používal pri výchove svojich
kolektorov a žiakov, z ktorých sa viacerí stali dobrými mapérmi. Na
obdobie fuksovania nadviazalo demonštrátorské obdobie. Povinnosťou demonštrátora bolo každý deň ukázať sa na ústave, rozbalovať
a dávať do poriadku časté zásielky učebných pomôcok od nemeckej
firmy Kranz, minerálov, hornín, skamenelín či ich sadrových modelov
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Maheľova spomienka na Andrusova:

Slovenská geologická spoločnosť oslávi 100 rokov od svojho vzniku

Foto 9. Prvý predseda slovenského výboru Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu D. Andrusov vo svojej pracovni (archív SGS)

ných poľských a českých autorov Limanowski, Ksiazkiewicz, Rabowski, Sokolowski, Goetel, Kettner, Koutek, Matějka, Zoubek. Tak sa
títo vynikajúci vedci postupne stali našimi „známymi neznámymi“.
Bola to zároveň dobrá metóda výuky regionálnej geológie Slovenska.
Stratigrafia a zostavovanie geologických máp boli bez diskusie najsilnejšou stránkou profesora Andrusova, ale zrejme i celej prvej generácie
jeho žiakov. Regionálna geológia Západných Karpát sa v začiatočných
obdobiach prednášala hlavne v rámci stratigrafie. Doplňovali ju každoročné 10-denné geologické exkurzie vedené profesorom Andrusovom, na ktorých sme sa o geológií Slovenska nielen veľa naučili, ale
mali sme aj možnosť bližšie poznať pána profesora aj z jeho druhej
stránky – nielen ako prísneho učiteľa, ale aj ako bezprostredného a zábavného človeka, i keď svojrázneho. S exkurziami sú spojené početné
zábavné, ba často až humorné i groteskné príbehy, niekedy i v trochu
„prikorenenej“ podobe rozširované v geologickej verejnosti a neskôr
pretransformované aj do literárnej podoby. Popri spomienkach na
geologické mapovanie s profesorom Andrusovom na Považí (pre mňa
„osudnými“, lebo Strážovské vrchy sa stali východiskovým terénom
mojej geologickej kariéry), veľmi rád spomínam na tvrdé podmienky
mapovacích kurzov vo Vysokých a Belianskych Tatrách v rokoch 1942
a 1944. Nikdy nezabudnem na dve udalosti. Na prvom z uvedených
kurzov nás zastihlo mimoriadne nepriaznivé počasie. Z terénu sme sa
vracali premrznutí, v ľadom opancierovaných odevoch, vyzdobených
ľadovými cencúľmi. Profesor nám hneď po príchode na Kežmarskú
chatu nariadil povinné kúpanie v Bielom plese, pričom samozrejme
išiel nám v tom osobným príkladom. Kúpanie nasledovala veľká dávka

zubrovky a zábal do diek. Všetci sme sa cítili ako znovunarodení. Na
kurze v auguste 1944 to bol nečakaný zostup z Kopského sedla do
Javoriny, prezvedieť sa o strategickej situácií vzniknutej začatím Slovenského národného povstania a na niekoľkohodinový rozhovor s pánom profesorom medzi štyrmi očami uprostred hlbokej noci po návrate
do chaty. Z neho vyplynulo, že ťažké obdobie po potlačení povstania
v Bratislave preplnenej nemeckými vojakmi, vrátane obdobia prechodu frontu, som prežil spolu s ním v neďalekých Čárach pri Šaštíne. Môj
veľký obdiv vzbudilo profesorove nasadenie na záchranu príslušenstva
a ústavného vybavenia a zvlášť knižnice. Obdiv patril jeho organizovaniu bezprostredne pofrontovej pozície geologických ústavov. Patrilo
k nemu aj obsadenie budovy na Palisádach, zháňanie a rekvirovanie
„bezprizorného“ nábytku na vybavenie ústavov, vybaľovanie na rôznych miestach ukrytého materiálu a technického vybavenia. Nemôžem nespomenúť ani diskusie počas večerných „polotajných“
prechádzok po vinohradoch na svahoch Koliby v tých týždňoch, keď sa
skrýval pred NKVD. I pri tejto zložitej situácií prechádzky a rozhovory
počas nich slúžili ako návody na koho sa obrátiť, kam odniesť nejaký
list a čo zariadiť pre geologické ústavy. V tom čase som bol „hlavným
špeditérom“ pri uvoľňovaní škôl pre potreby armády, odkiaľ sa potom
získala značná časť nábytku na zariadenie ústavu. U profesora som
zvlášť obdivoval, že sa vedel v každej situácií veľmi rýchlo a dobre
zorientovať. Mladícke skúsenosti z obdobia občianskej vojny v Rusku
i obdobia, ktoré nasledovalo bezprostredne po nej, boli pre neho dobrou školou, ktorú náležite využil pri zachraňovaní a rozširovaní geologických pracovísk počas prechodu frontu a ich obnovovaní
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bezprostredne po vojne. Organizačné zaradenie Geologického ústavu
pri Vysokej škole technickej vytváralo podmienky pre výchovu nielen
dobrých mapérov, ale ako to profesor Andrusov hovorieval, aj „obojrukých“ geológov, ktorí sa prinajmenej rovnako dobre vedeli uplatniť
v aplikovanej geológií. Sám bol v nej veľmi aktívny, orientoval sa najmä na nerudné nerastné suroviny a stavebnú geológiu. Takto viedol
i väčšinu svojich žiakov. Mne pripadla úloha hydrogeológa a tým i väzba na tektoniku. V súvislosti s geologickou výchovou by som chcel

zdôrazniť orientáciu na komplexnosť, čím sa moja generácia geológov
zásadne líši od následnej, pozostávajúcej z celého radu špecializovaných geológov. Výchova komplexných geológov vyplynula z „budovateľských“ podmienok slovenskej geológie počas vojny i bezprostredne
po nej. Veď Andrusov sám musel prednášať šesť hlavných prednášok
– všeobecnú geológiu, stratigrafiu, regionálnu geológiu, paleontológiu, nerudné nerastné suroviny a stavebnú geológiu. I mne ako učiteľovi – mladému docentovi, počas môjho pôsobenia na Prírodovedeckej
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Foto 10. D. Andrusov vykladá počas terénnej exkurzie (archív SGS).

Foto 11. D. Andrusovov náčrt geologickej stavby v Alpách (archív SGS)
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fakulte UK v rokoch 1948 – 1952, pripadlo prednášať a postupne od
profesora Andrusova preberať prednášky z nerudných surovín,
všeobecnej geológie, stratigrafie a k ním pridať hydrogeológiu i geotektoniku. Komplexnosť geologických vedomostí vyžadovala aj organizácia zostavovania a vydávania geologických máp podľa jednotlivých
listov, keď pri zložitosti geologickej stavby Západných Karpát sa na
každom liste popri mezozoiku vyskytoval i celý rad ďaľších útvarov,
s ktorými sa musel vysporiadať sám mapujúci geológ. Takéto zameranie prispelo k tomu, že v nových, a treba povedať, že pre geológiu mimoriadne priaznivých podmienkach rýchlo vyrástol dostatok geológov
pre Štátny geologický ústav, ale aj pre prieskumné geologické organizácie. Slovenská geológia sa preto mohla už ako dôstojný partner
českej geológie podieľať pri zostavovaní najväčšieho diela československej geológie – generálnych geologických máp 1 : 200 000 a postupne obsadiť významné posty i na medzinárodnom vedeckom poli,
kde jej nečakane významná úloha pripadla najmä v Karpatsko-balkánskej geologickej asociácií. Napriek komplexnosti a odborovej rozmanitosti geologickej práce Andrusovovej školy, jej hlavným článkom
zostala geologická mapa, ktorá sa stala základom tak pre riešenie teoretických otázok ako pre praktické aplikácie. Treba povedať, že geologické mapy Andrusova a jeho žiakov sú prínosom trvalých hodnôt.
Jedno z prvých diel Andrusova, geologická mapa Oravy, ostáva neprekonaným dielom o geologickej stavbe pieninského bradlového pásma
a to i v dobe, keď sa zásadne zmenili teoretické východiská. Preto si
myslím, že najväčším Andrusovovým prínosom pre slovenskú geológiu je založenie školy geologickej mapy, adekvátnej zložitej stavbe
Západných Karpát. Nositeľom geologickej mapy bol Štátny geologický
ústav, predchodca neskoršieho Geologického ústavu Dionýza Štúra,
ktorý predvídavo už v roku 1940 taktiež založil profesor Andrusov. Sám
sa cítil geológom, mapérom, ktorý potreboval geologické mapy zostavovať a vydávať. Táto potreba ho viedla k založeniu tejto inštitúcie,
ktorá sa ukázala veľmi potrebnou aj po obnovení Československa, kedy
rozvoj geológie nastoloval stále väčšiu potrebu geologických máp. Preto, aj napriek určitým snahám z Prahy o obmedzenie činnosti a samostatnosti tejto inštitúcie, podarilo sa ústav zachovať, na čom nemalú
zásluhu mal aj profesor Andrusov. Bezprostredne po vojne, počas môjho pôsobenia v Štátnom geologickom ústave, boli moje styky s profesorom Andrusovom obmedzenejšie, zato však pomerne vrelé, zviazané
aktívnou účasťou na odborných prednáškových podujatiach a seminároch konaných na pôde Geologického ústavu Prírodovedeckej fakulty v rámci geologickej sekcie Slovenskej prírodovedeckej
spoločnosti. Zvlášť milo si spomínam na prípravu zjazdu Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu v r. 1948 v Bojniciach, ktorý bol prvým zjazdom tejto spoločnosti organizovaným na Slovensku.
Jedna z exkurzií sa konala na území, koré som v značnej miere sám
rozpracoval list Zliechov, okolie Trenčianskych Teplíc, list Žilina s priľahlou časťou bradlového pásma. Bola to pre mňa dobrá škola prípravy väčších geologických podujatí. Cenné rady mi v tomto období
profesor Andrusov poskytol pri spracovávaní hydrogeologických po-

sudkov. Jemu vďačím za sprostredkovanie nadviazania kontaktov na
predstaviteľov stavebníctva i sprostredkovanie môjho študijného pobytu vo Francúzsku, najmä za jeho odporúčania k viacerým významným predstaviteľom alpskej geológie. Môj prechod v roku 1948 zo
Štátneho geologického ústavu na Prírodovedeckú fakultu znamenal
novú etapu v našich vzťahoch. Nával povinností rozvíjajúcej sa fakulty,
kde dochádzalo k nárastu študentov, ale i búrlivá politická atmosféra
narúšali charakter počiatočných „idylických“ vzťahov zo začiatku povojnového obdobia. Prišiel som z relatívne liberálneho prostredia
v Štátnom geologickom ústave do podstatne autoritatívnejšej atmosféry na škole, ktorú tu predstavoval predovšetkým profesor Andrusov.
Táto autoritatívnosť bola v značnom kontraste s mojimi návykmi, získanými počas pôsobenia na ústave. No napriek tomu profesor Andrusov stále zostával pre mňa absolútnou vedeckou autoritou. Túto jeho
autoritu vo mne umocnili aj skúsenosti zo študijného pobytu vo Francúzsku, a to najmä v tom, že i pri skromných podmienkach, aké boli
v tomto období na Slovensku, úroveň geologickej výchovy a vedeckej
atmosféry v mnohých smeroch bola jeho zásluhou kópiou francúzskeho štýlu. Plne sa mi potvrdili jeho slová, že vo Francúzsku nenájdem
nič zásadne nového a prevratného oproti tomu, čo učí on. Pravda,
s jednou výnimkou, v západnej Európe nastupovala vlna kriticizmu
príkrovovej koncepcie s konštatovaním jej značnej strnulosti. Módnym
smerom, ktorého zdrojom bol predovšetkým Lugeonov ústav vo Švajčiarsku, bola tektonika gravitačného kôzania (ecoullement). Bol to
prvý krok ku kategorizácií príkrovov ako následného a sčasti sekundárneho štruktúrneho fenoménu. To ma nakoniec viedlo k hlbšiemu
záujmu o vzťah medzi pripovrchovou tektonikou a zlomami, dávno
rozpracovaným Stillem a v novom duchu podávaným ruskou geologickou školou, hlavne Belousovom. Geotektonika sa začala postupne
presadzovať ako jeden z hlavných predmetov v geologickej výchove
a udomácnila sa aj na našej fakulte. Stala sa mojim najobľúbenejším
predmetom. Lenže z toho plynúce moje kritické a skeptické pohľady na
príkrovovú teóriu boli v ostrom kontraste s príkrovovými modelmi
umocnenými profesorom Andrusovom v Západných Karpatoch takmer
do úrovne „náboženskej“ dogmy. To naše vzťahy, až dovtedy oveľa hlbšie ako bežné vzťahy učiteľa a jeho žiaka, silne ochladzovalo. Neprispeli
k tomu ani viaceré moje povinnosti, ktoré vyplynuli z pribúdajúcich
funkcií v rámci fakulty. Tie boli často v rozpore s predstavami profesora
Andrusova, osvedčeného „kormidelníka a kapitána“ v jednej osobe
v dovtedajšej etape formovania modernej slovenskej geológie. Vznikajúce rozpory medzi nami, možno nie vždy so zlým úmyslom, využívali aj niektorí naši kolegovia, ktorí sa častejšie snažili získať svoju
„dôležitosť“ viac vo funkcií prostredníkov riešenia mojich nezhôd
s profesorom ako výsledkami vlastnej práce. A keď do toho začali zapájať aj študentov, rozhodol som sa k odchodu zo školy. To bol vlastne
začiatok môjho organizačného rozchodu s profesorom Andrusovom,
ale postupne i s ortodoxnou koncepciou príkrovovej stavby Západných
Karpát. Moje staronové pracovisko, čoskoro na to premenované na
Geologický ústav Dionýza Štúra, zhodou „šťastne nešťastných“ širších
30

31

Slovenská geologická spoločnosť oslávi 100 rokov od svojho vzniku

je ich viacero štruktúrne a geneticky odlišných typov, a že v najmodernejšej geológií absolutne autochtónne jednotky v orogénnych
pásmových pohoriach asi ani neexistujú. Pekným príkladom v Západných Karpatoch je tatrikum, tvorené sústavou niekoľkých príkrovov.
Rozhodne to nemožno považovať ani za prehru Maheľa a tých, ktorí
boli strojcami novej koncepcie príkrovovej stavby, nových modelov
a odrazových môstikov pre ďalší vývoj názorov na stavbu Západných
Karpát. Táto nová, štruktúrne i paleogeograficky zásadne odlišná koncepcia vytvárala dôležitý medzistupeň – významný odrazový môstik
k etape nového vývoja v geológií – k novej globálnej tektonike, vychádzajúcej z teórie tektoniky litosferických dosiek. Bolo na škodu veci, že
z mnohých nových prístupov k objasňovaniu geologickej stavby Západných Karpát sa v tomto spore často vyzdvihovali len tie najextrémnejšie pohľady, ktoré som sám veľmi rýchlo opustil. Navyše, neraz boli
vytrhávané z celkového kontextu. Predsa však v našom vzťahu ostali
aj určité škvrny. Obdobie našich sporov bolo poznačené aj niektorými
nie celkom etickými aktami, akým bolo zo strany profesora Andrusova
preberanie niektorých termínov, ale i predbiehanie sa v zavádzaní nových termínov v karpatskej literatúre. Niektoré ním zavedené termíny
boli z môjho pohľadu často nielen formálne, ale z tektonického prístupu pre Západné Karpaty i nevhodné (napríklad fatrikum, hronikum).
Jednou z týchto škvŕn, ktorá dodnes vzbudzuje moje roztrpčenie, sú
niektoré prebrané termíny dodnes spájané s menom Andrusova
a jeho spoluautorov. Typickým príkladom je napríklad zavedenia vysockého príkrovu do karpatskej literatúry. Tento náš spor určite prispel
k polarizácií názorov na viaceré zásadné otázky geologickej stavby,
viedol k ich vzájomnej konfrontácií, a v konečnom dôsledku posunul
vývoj slovenskej geológie dopredu. Bolo však na jej škodu, že v tejto
konfrontácií sa zo strany profesora Andrusova, ale i viacerých ďalších
významných geológov, oveľa viac zdôrazňovali len tie pohľady, ktoré
boli do určitej miery extrémne alebo ďalšími prácami sa ukázali ako
nesprávne. Len zriedkavo sa spolu s nimi dávali na tú istú váhu aj tie
nové poznatky a predstavy, ktoré prinášali do karpatskej geológie
nový progres. Všeobecne však môžeme povedať, že v tomto spore zvíťazila slovenská geologická škola, ktorej zakladateľom bol profesor
Andrusov.“

okolností, tvrdá centralizácia, organizačné prepojenie geológie na armádu, nasadenie prác na surovinový výskum poskytli dovtedy nevídané technické možnosti pre prípravu geologických máp, sondážne
a vrtné práce, prakticky neobmedzené množstvo pomocných pracovníkov, mimo iného aj na masový a systematický zber skamenelín. Všetko toto vytváralo v mnohých prípadoch podmienky na zásadne nové
geologické pohľady v takmer každej oblasti geologického výskumu.
V týchto technických možnostiach rezortného geologického výskumu
bol zásadný rozdiel oproti možnostiam rezortu školstva, ktorý sa
v podstate nezmenil do dnešnej doby. V tomto období, na ktoré neskôr
nadviazala etapa zostavovania generálnych geologických máp, výskumné geologické práce takmer každoročne prinášali poznatky,
ktoré často dosť zásadne menili predstavu na stavbu tektonických jednotiek mezozoika i vzťahy medzi nimi. Samozrejme, že tým sa menili
a vyvíjali i pohľady na štruktúrny a paleotektonický model Západných
Karpát. Ak k tomu prirátame aj stupňujúce sa kontraverzie Andrusov
versus Maheľ (z mojej strany viac s jeho rigidnou koncepciou príkrovovej stavby ako s ním osobne), mnohé vedecké podujatia, predovšetkým na pôde geologickej spoločnosti, stali sa pre mnohých našich
kolegov túžobne očakávanými viac „divadelnými“ predstaveniami ako
vedeckými debatami. Tento náš spor umocňoval i v tých rokoch
takmer dominujúci prúd kriticizmu príkrovových koncepcií. Hoci jeho
hlavnými protagonistami bola moskovská a severoamerická geologická škola, mnoho kritikov príkrovových koncepcií bolo aj medzi západoeuropskými, hlavne nemeckými geológmi, vrátane najvýznamnejších
autorít tektoniky (Stille, Kraus). Také koncepcie dominovali v Komisii
pre tektonické mapy sveta, na ktorej činnosti som sa v tom čase aktívne zúčastnoval. K oficiálnemu stretnutiu mojich kritických postojov
s Andrusovovou koncepciou príkrovovej stavby došlo na II. Celoslovenskej geologickej konferencii, jednom z najväčších a najvýznamnejších
celoštátnych vedeckých geologických podujatí, za účasti prakticky
všetkých najvýznamnejších československých geológov. Na jednej
z početných nezabudnuteľných spoločenských akcií spätých s týmto
podujatím sa zrodila aj famózna stávka o sud vína medzi Andrusovom
a Maheľom o to, kto má pravdu v názoroch na príkrovovú stavbu v Západných Karpatoch. Povrchní znalci tejto problematiky to zúžili na
púhu existenciu príkrovov. Navyše, aj profesor Andrusov postavil našu
kontraverziu na ostrie noža, akoby v nej išlo len o existenciu príkrovov
a nie o zmenu koncepcie geologickej stavby, v ktorej príkrovy sú len jej
jedným, spravidla sekundárnym, fenoménom. Sám však, po rokoch
osobného „kvasu“ zaznamenal výrazný ústup od svojich rigidných príkrovových predstáv, predovšetkým odklonom od základných pilierov
jeho pôvodnej príkrovovej koncepcie od monofaciálnych a monoštruktúrnych príkrovov k polyfaciálnemu a polyštruktúrnemu ponímaniu príkrovov, okrem iného i zavedením pojmov, o vhodnosti
ktorých je možné v niektorých prípadoch polemizovať (napríklad
fatrikum, hronikum), ale i akceptovaním viacerých tektonických štýlov
a to dokonca i pre bradlové pásmo. Kto teda zvíťazil v tomto spore?
Andrusov v princípe neprehral, lebo príkrovy sú. Lenže ukázalo sa, že
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