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NA ÚVOD
Ako býva dobrým zvykom v slušnej spoločnosti, tak aj v SAIG-u sa zaužívalo, že
v závere funkčného obdobia úvodník do Bulletinu našej asociácie napíše niekto z členov
výboru. „Donútený“ touto skutočnosťou som sa podujal napísať zopár slov, nakoniec, blíži sa
koniec roka a spolu s ním i najkrajšie sviatky roku, a to všetko by mi malo hrať do karát pri
písaní. Pravda je iná. Výpočet činností SAIG si ponechám na Výročnú členskú schôdzu, ktorá
bude na budúci rok v predjarnom období, opakovať opakované sa tiež nesluší, a tak
spomeniem aspoň zopár našich aktivít z uplynulého roka, ktoré by mohli nás všetkých
potešiť. Zaujímavá prednáška Ing. Karla Drozda z Univerzity Karlovy z Prahy v máji či
prednáškový a zároveň oslavný seminár v novembri. Jednou z našich posledných, a dúfajme
aj úspešne dotiahnutých činností, bola snaha zameraná na dosiahnutie zmeny v geologickom
zákone súvisiacej s overovaním odbornej spôsobilosti. Presné znenie sa len pripravuje na
MŽP SR, ale filozofiou nádejnej zmeny je, aby ten, kto už raz získal odbornú spôsobilosť,
nemusel si ju obnovovať každých 5 rokov písaním testov a skúšaním, ale v pravidelných
cykloch (napr. raz za štyri roky) sa zúčastnil odborného seminára, na ktorom by zodpovední
pracovníci príslušného ministerstva oboznámili účastníkov s novinkami legislatívnej povahy
v našom odbore. Myslím si, že táto zmena poteší veľkú väčšinu z nás, najmä tých starších. Pre
„začiatočníkov“ zostáva v platnosti doposiaľ zaužívaný systém. Keď som už pri
„inžinierskogeologickej“ mládeži, trochu ma trápi, že aj vďaka veľmi obmedzene
pribúdajúcemu počtu mladých absolventov odboru a prirodzeného úbytku „starých“, sa
členská základňa neustále zužuje. Súčasnosť teda nevyzerá najlepšie! Som však optimista
a verím, že postupom času, azda aj s príchodom nového Výboru SAIG a verme, že aj s jeho
omladením, sa situácia zmení k lepšiemu. Optimista som aj v oblasti aktívnejšieho prístupu
pracovníkov praxe k aktivitám našej profesijnej organizácie. A to najmä v smere prístupu
k odborným prednáškam. Pokiaľ mi pamäť siaha (a tá je na svete už dosť dlho), tak za
posledných pár rokov sa realizovalo u nás doma toľko zaujímavých stavieb, a samozrejme
s nimi spätých inžinierskogeologických prieskumov s využitím množstva novej prieskumnej,
monitorovacej, sanačnej techniky a nových technológií, že je doslovná škoda sa o tieto
poznatky nepodeliť s ostatnými, a nechávať veci len v správach z prieskumov a v „šuplíku“.
Ono to má totiž ešte jeden aspekt – pokiaľ by sa prednášky konali na akademickej pôde,
zúčastnia sa ich poslucháči, či už PRIF UK alebo STU, a nielen že by získali nové poznatky,
ale možnosť získania informácií o odbore a práci priamo od tých najpovolanejších z praxe, by
mohol pôsobiť pre mnohých stimulujúco, čo samozrejme môže mať dopad aj na zvýšenie
počtu adeptov štúdia nášho odboru v širšej perspektíve. Už teraz môžem prisľúbiť, že
začiatkom semestra (polovica februára) začneme so zaujímavými prednáškami. Detaily budú
oznámené na webe SAIGu a mailom.
Záverom, aj v mene kolegov z výboru SAIG, mi dovoľte všetkým vám zaželať
pokojné prežitie sviatkov, množstvo skvelých darčekov, pokoj a pohodu v kruhu svojich
najbližších, veľa zdravia, splnenie všetkých predsavzatí, ako aj veľa pracovných úspechov v
roku 2018.

Ján Vlčko, predseda SAIG
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INFORMÁCIE O ČINNOSTI SAIG
Prehľad činností výboru SAIG v roku 2017
Výbor SAIG sa zišiel v roku 2017 na riadnom zasadnutí trikrát (24. januára, 29. júna a
23. októbra) na Prírodovedeckej fakulte UK. Popri riadnych zasadnutiach výbor riešil
potrebné náležitosti počas odborných akcií (prednáškové popoludnia), ktoré organizoval pre
svojich členov a operatívne prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
Program zasadania dňa 24. januára 2017:
Na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí sa výbor venoval novinkám z MŽP SR na
rok 2017. K. Házyová informovala o prioritách MŽP SR na najbližšie obdobie, ktoré
predstavil minister (boli uverejnené i v sekcii tlačové správy webovej stránky ministerstva).
Chystal sa nový informačný systém odpadového hospodárstva, pripravuje sa novela zákona
o ovzduší a ďalšie novely. Bolo spustené verejné obstarávanie na projekt geologickej úlohy
a na realizáciu sanácie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej
republiky (19 prioritných lokalít).
Spravodajca SAIG v závere roku 2016 nevyšiel z dôvodu nedodania všetkých
príspevkov, preto sa výbor prednostne venoval dokončeniu a vydaniu Spravodajcu.
Výbor SAIG riešil plán úloh a aktivít na rok 2017. Členovia sa uzniesli pokračovať
v prednáškovej činnosti aj v r. 2017. J. Vlčko zabezpečí prednášateľa Ing. Drozda z ČR na
marec-apríl. Ako ďalšia prednášková téma bola navrhnutá výstavba tunelov diaľničných
i železničných u nás, aktuálne informácie – treba osloviť Ing. Frankovského (J. Frankovská,
M. Kopecký), Dr. Maroša Kuvika (J. Frankovská) a p.g. P. Vrábľa (T. Durmeková). Výbor
SAIG plánoval zorganizovať aj exkurziu pre členov SAIG v mesiaci máj alebo jún
s lokalitami zosuvov Šútovo, Vrátna, príp. hrad Likava (táto aktivita nebola zrealizovaná).
Predseda J. Vlčko informoval o každoročnej výzve českých kolegov na udelenie Ceny
akad. Q. Zárubu pre mladých geotechnikov a inžinierskych geológov do 35 rokov. Návrh
z Katedry inžinierskej geológie je Mgr. Rudolf Tornyai, PhD. s témou svojej obhájenej
dizertačnej práce.
Podpredseda a hospodár M. Ondrášik informoval o finančných operáciách SAIG-u
v roku 2016. Rok bol veľmi pozitívny, realizovaná konferencia Inžinierska geológia vo
Vysokých Tatrách priniesla zisk. Stav na účte ku dňu zasadania je 5 928,- EUR. V najbližších
dňoch revízna komisia SAIG plánuje urobiť kontrolu hospodárenia. Hospodárenie bude
zverejnené v písomnej správe.
Výbor SAIG schválil prijatie nového člena, ktorým je RNDr. Blanka Danková z
Ministerstva životného prostredia SR.
J. Vlčko poskytol prvú informáciu o pripravovanom spoločnom XV.
Hydrogeologickom kongrese a III. Inžinierskogeologickom kongrese v Brne v dňoch 4. – 7.
septembra 2017. Bližšiu informáciu o konaní podujatia treba vložiť aj do Spravodajcu SAIG
a na webovú stránku SAIG.
Na záver rokovania si Výbor SAIG pripomenul úmrtie prof. M. Matulu (dňa 26. 12.
2016) a vyjadril profesorovi úctu tichou spomienkou.
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Program zasadania dňa 29. júna 2017:
RNDr. V. Jánová informovala o uskutočnených i pripravovaných legislatívnych
zmenách v odbore geológie a životné prostredie – Zákon č. 142/2017 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 15. 6. 2017,
novela geologického i banského zákona a vyzvala na aktívnu spoluprácu (návrhy na
zapracovanie do noviel, i pripomienkovanie dokumentov). Novely uvedených zákonov sa
pripravujú v súvislosti s povoľovaním hlbinných vrtov.
Výbor SAIG sa zaoberal návrhmi, ktoré by bolo vhodné v zákonoch novelizovať:
zrušiť pravidelné skúšanie v 5-ročných cykloch na získanie odbornej spôsobilosti a nahradiť
povinným vzdelávaním; inovovať povinnosti okolo ohlasovania technických prác v IG
prieskume, i zverejňovania správ v Geofonde, príp. ďalšie. Požiadavky a ďalšie námety sú
vítané a budú zverejnené i na webovej stránke SAIG-u.
RNDr. V. Jánová ďalej informovala, že MŽP SR sa podarilo „napraviť“ pokazený
geologický zákon. Novela bola schválená v NR SR dňa 10. 5. 2017. Zapisovanie do registra
partnerov verejného sektora sa týka len tých, ktorí sú partnermi verejného sektora a ktorí
prekračujú ročné obraty stanovené zákonom č. 315/2016 Z.z. Z uvedeného vyplýva, že kto
nepracuje pre verejný sektor, toho sa registrácia sa netýka. Novela je platná od 1. 7. 2017.
Dňa 27. 6. 2017 sa konalo zasadanie Slovenskej geologickej rady, na ktorom sa
uskutočnili voľby do orgánov SGR. Predsedom na nové funkčné obdobie sa stal dr. Ľubomír
Hraško (ŠGÚDŠ), ako tajomník bol zvolený Ivan Mesarčík (MŽP SR). Na zasadnutí SGR sa
riešila nová Koncepcia geologického výskumu a geologického prieskumu územia SR, proti
ktorej sa vzniesla vlna kritiky verejnosti formou hromadnej pripomienky organizovanej
prostredníctvom sociálnych sietí (zástupcovia verejnosti – Fatulová Elena, Žitňan Martin
a ďalší). Rozporové konanie ohľadom vznesených pripomienok bolo neúčinné, z toho dôvodu
pôjde uvedený materiál na schválenie do vlády s rozporom.
J. Vlčko sa zaujímal, v akom stave je inovovaná Smernica o inžinierskogeologickom
mapovaní, ktorú pred časom (6-7 rokov) vypracovalo ŠGÚDŠ. Smernica bola
pripomienkovaná, pripomienky boli zohľadnené i zapracované, ale nebola schválená. Výbor
SAIG sa uzniesol, že o aktuálnom stave a možnom postupe schválenia sa bude informovať na
MŽP SR.
Plánované odborné akcie:
a) v jesennom období Výbor SAIG zorganizuje prednáškové popoludnie o aktuálnych
normách. Termín bude spresnený na zasadnutí výboru v septembri.
b) XV. Hydrogeologický kongres a III. Inžinierskogeologický kongres v Brne sa koná
v dňoch 4. až 7. septembra 2017.
c) MŽP SR organizuje na jeseň konferenciu o environmentálnych záťažiach, informácie
sú zverejnené na ich web stránke.
V tomto kalendárnom roku 2017 sa dožívajú významného jubilea viacerí členovia SAIG –
Modlitba, Letko, Wagner, Vlčko. Výbor SAIG navrhol zorganizovať seminár začiatkom
októbra, na ktorom si pripomenieme odborné aktivity týchto pre odbor významných
osobností. Termín konania bude spresnený na zasadnutí výboru v septembri.
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V. Jánová informovala, že je záujem o učebnicu Geologické hazardy a ich prevencia
z praxe od ľudí z oblasti rizikového manažérstva. Jeden z autorov J. Vlčko zistí možností
dotlače, resp. nového vydania.
Program zasadania dňa 23. októbra 2017:
Na zasadaní Výboru SAIG v októbri na úvod rokovania bolo kontrolované plnenie
uznesení z predchádzajúcich zasadaní výboru a venoval sa Obsahu Spravodajcu za rok 2017.
M. Bednarik elektronicky rozpošle členom výboru navrhovaný Obsah Spravodajcu, ktorý
bude mať uzávierku 15. decembra 2017 s cieľom, aby ho mali členovia ešte v tomto roku.
Vítané sú akékoľvek príspevky súvisiace s odborom. Súčasťou čísla bude výzva na zaplatenie
členského za rok 2017 a prípadné podlžnosti a informácia o konaní volebného VZ
pravdepodobne vo februári nastávajúceho roka. Úvodník napíše V. Jánová o plánovaných
zmenách v geologickom zákone súvisiacich s overovaním odbornej spôsobilosti.
Výbor sa uzniesol, že v tomto roku zorganizuje pre členov SAIG jedno prednáškové
popoludnie (odborný seminár) s názvom Aktuálne problémy v inžinierskej geológii, na
ktorom bude aj prednáška o aktuálnych normách. Na seminár zároveň pozveme menovite tých
členov SAIG, ktorí sa dožili v tomto roku významného životného jubilea (I. Modlitba a V.
Letko – 80-tka; J. Vlčko a P. Wagner – 70-tka) a pripomenieme si ich prínos pre odbor.
Navrhovaný termín konania je 30. 11. 2017 o 13,30 hod. v miestnosti AMOS na
Prírodovedeckej fakulte UK.
Tajomníčka SAIG T. Durmeková pripomenula, že v ďalšom roku bude povinnosťou
výboru uskutočniť voľby do výboru SAIG na ďalšie 4-ročné obdobie. S prípravou treba začať
už v decembri tohto roku. Aktuálne je oslovovať členov SAIG a zisťovať ich ochotu pracovať
vo výbore SAIG.
J. Frankovská vyzvala na zasielanie príspevkov do časopisu Geotechnika.
Výbor SAIG schválil aktualizáciu svojich zástupcov do skúšobnej komisie MŽP SR
na overovanie odbornej spôsobilosti na ďalšie obdobie (M. Kopecký – ostáva, M. Bednarik –
nový člen). Tajomníčka oznámi túto skutočnosť písomne MŽP SR.
Tatiana Durmeková, tajomník SAIG

Správa o platení členského SAIG
Milí členovia, prihováram sa Vám pred koncom roku 2017 ako správca našej
spoločnej pokladničky. Tak ako každý z Vás má rád svoje domáce i firemné financie
prehľadné a v poriadku, tak sa o to snažím i ja s našimi „SAIG-áckymi“. Prehľadne ich
spravovať, to sa dá. Lenže mať ich v poriadku, to sa mi bez pomoci každého z Vás nepodarí.
Pracujem len s informáciami a financiami, ktoré mám od Vás. A ak informácie nie sú
aktuálne a platba členského pravidelná, tak ani financie v SAIGu nie sú úplné v poriadku.
V nasledujúcej tabuľke a na grafe si môžete pozrieť prehľad vyzbieraných platieb členského
za obdobie 2009 až 2017.
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Rok

Členské vyzbierané

Počet platiacich

Členské

2009

746,50 €

118

(8,0 a 1,5 €)

2010

593,50 €

95

(8,0 a 1,5 €)

2011

810,50 €

94

(10,0 a 5,0 €)

2012

623,50 €

66

(10,0 a 5,0 €)

2013

434,00 €

41

(10,0 a 5,0 €)

2014

510,00 €

39

(10,0 a 5,0 €)

2015

1 451,00 €

66

(10,0 a 5,0 €)

2016

535,00 €

39

(10,0 a 5,0 €)

2017

161,50 €

14

(10,0 a 5,0 €)

Vyzbierané členské a počet platiacich členov od roku 2009. Graf v strede ukazuje výšku vyzbieraného členského
a počet platiacich členov, graf napravo ukazuje varovne klesajúci trend pravidelne platiacich členov SAIGu.

Aktuálny počet členov SAIGu ku dnešnému dňu je 145. Podľa sociálnej poisťovne
tohtoroční čerství dôchodcovia sa narodili v roku 1955. Týchto a skôr narodených máme
v SAIGu 63. Podľa týchto čísel sme v tomto roku mali vyzbierať na členskom okolo 1 125,0
€ a za posledných 7 rokov sumu podobnú tej dnešnej. Ale ako vidieť z tabuľky i grafu,
vyzbierané členské až na rok 2015 dosahuje len polovičku tejto sumy. Varovnejší je ale počet
pravidelne platiacich členov. Ten klesá a od roku 2012 nedosiahol ani polovičku členov.
Týmto poklesom sa celková dlžná suma na členskom za posledných 7 rokov vyšplhala na
sumu okolo 3 776,5€. Táto suma je alarmujúca a „nechýba“ v činnosti SAIGu iba vďaka
tomu, že SAIG nie je finančne náročné občianské združenie a že sa sám dotuje organizovaním
podujatí, akým bol napríklad vedecký kongres Inžinierska geológia 2016 vo Vysokých
Tatrách.
Asi ste postrehli, že pred číslami, ktoré by mali byť presné, píšem slovko „okolo“, čo
sa nie celkom hodí k dobre vedenému účtovníctvu. Ako som už vyššie napísal, prehľadne sa
účtovníctvo spracovať dá, ale poriadne sa dá viesť iba s Vašou pomocou. Ak nebudem vedieť,
ktorí členovia sú už dôchodcovia alebo členky sú na materskej, tak nebudem vedieť príslušnú
výšku členského (pracujúci členovia 10,0 €, členky na materskej, dôchodcovia a študenti
5,0 €). Preto by som Vás chcel poprosiť, nie len o pravidelné platenie členského (najlepšie
začiatkom roka), ale aj o aktuálne informácie o Vašom pracovnom vzťahu, z ktorého vyplýva
zmena výšky členského (aktuálna je tá, ktorá nastala po poslednej platbe členského). Možno
si niektorí z Vás povedali, že už nemajú záujem byť členmi SAIGu, lebo už pracujú mimo
odbor, lebo si chcú užívať dôchodok, alebo lebo medveď... Prosím informujte nás o tom,
v opačnom prípade v SAIGu zbytočne evidujeme rastúci dlh na Vašom členskom. Tieto
informácie mi prosím zasielajte na moju e-adresu (martin.ondrasik@stuba.sk) a kópiu môžete
priložiť tajomníčke SAIGu dr. Durmekovej (tatiana.durmekova@uniba.sk).
Ak nemáte prehľad o platení svojho členského a neviete akú sumu máte uhradiť,
môžete mi napísať na moju e-adresu (martin.ondrasik@stuba.sk) dotaz. Obratom Vám
odpíšem požadovanú informáciu.
Platbu členského možno uhradiť bankovým prevodom na účet SAIGu vedený vo VUB
banke (SK2802000000000116630012), alebo aj osobne na valnom zhromaždení SAIG
začiatkom roka 2018, ak sa ho plánujete zúčastniť (určite príďte, budú voľby do výboru
SAIG). Ak platíte prevodom z firemného účtu, uveďte do správy pre prijímateľa za koho je
členské platené.
Martin Ondrášik, hospodár SAIG
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USKUTOČNENÉ ODBORNÉ PODUJATIA
Prednáška Ing. Karla Drozda
Slovenská asociácia inžinierskych geológov a Katedra inžinierskej geológie PRIF UK
zorganizovala pre svojich členov i iných záujemcov odbornú prednášku doc. Ing. Karla
Drozda, CSc. z Karlovy univerzity z Prahy s názvom Geotechnicke omyly hodnocení příčin
poruch na šesti stavbách v Praze. Prednáška sa uskutočnila vo štvrtok 11. mája 2017 o 14:00
hod. na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v prezentačnom centre AMOS za hojnej
účasti členov SAIG, Slovenskej geologickej spoločnosti i študentov študujúcich odbor
Inžinierska geológia a hydrogeológia.
Obsahom tejto zaujímavej prednášky boli vybrané stavby v Prahe, na ktorých bolo
potrebné riešiť nejaké porušenie v dôsledku lokálnych geologických pomerov,
geotechnických či klimatických faktorov (neznalosť geologického prostredia, nesprávne
založenie stavby, nadmerné dynamické účinky, projekčné či konštrukčné chyby, zmeny
režimu povrchových a podzemných vôd, nevhodnosť použitia stavebných materiálov,
klimatické vplyvy a pod.)
Tatiana Durmeková

Odborný seminár
Slovenská asociácia inžinierskych geológov a Katedra inžinierskej geológie PRIF UK
usporiadala seminár s názvom Aktuálne problémy v inžinierskej geológii. Odborný seminár
sa uskutočnil vo štvrtok 30. novembra 2017 o 13:30 hod. na Prírodovedeckej fakulte UK
v Bratislave v prezentačnom centre AMOS a bol spojený s gratuláciou a poďakovaním za
prácu v odbore tým významným členom SAIG, ktorí v roku 2017 oslávili významné životné
jubileum.
Program seminára bol nasledovný:
 Aktuálne normy v geotechnike a pri vykonávaní geologických prác
Doc. Ing. Jana Frankovská, PhD. (Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra geotechniky)
 IG prieskum a návrh sanácie skalného odrezu na Devínskej ceste
Doc. RNDr. J. Vlčko, CSc. a Doc. V. Greif, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave,
Katedra inžinierskej geológie), Ing. J. Sňahničan a RNDr. B. Prelovský (GEOSOUL, s. r. o.
Bratislava)


Prezentácia o odbornom prínose jubilujúcich členov SAIG a ich zásluhách pre
SAIG (I. Modlitba, V. Letko, P. Wagner, J. Vlčko)
RNDr. Tatiana Durmeková, PhD.( Katedra inžinierskej geológie PRIF UK)
Bolo potešujúce, že seminára sa zúčastnili všetci oslávenci. Stretnutie sa uskutočnilo
vo veľmi príjemnej priateľskej atmosfére. Fotogalériu zo seminára si môžete pozrieť na
webovej stránke SAIG.
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Tatiana Durmeková

HG A IG kongres BRNO 2017
V dňoch 4. až 7. septembra 2017 sa v priestoroch Prírodovedeckej fakulty
Masarykovej univerzity (kampus Bohunice) v Brne konal XV. Hydrogeologický kongres
(Podzemná voda a spoločnosť) a III. Inžinierskogeologický kongres (Význam inžinierskej
geológie vo výstavbe).
Hlavnými usporiadateľmi boli Prírodovedecká fakulta Masarykovej univerzity, Česká
asociácia hydrogeológov, Česká asociácia inžinierskych geológov a spoluorganizátormi boli
Český komitét IAH, Česká národná skupina IAEG a Únia geologických asociácií UGA.
Záštitu nad usporiadaním kongresu prevzal doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. dekan
Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity.
Na kongrese bolo prezentovaných 143 odborných príspevkoch v 20 rôznych sekciách .
Cieľom odborného jednania bolo zhodnotenie vývoja v odboroch za uplynulé roky
a prediskutovanie ich budúcich smerovaní.
Príspevky:
Inžinierska geológia:
Sekcia 10 – inžinierskogeologický prieskum pre pozemné stavby
Hodnotenie agresívnych vlastností podzemnej vody v mestskej časti Bratislava –
Vajnory
Lucia Kurtiniaková, Martin Bednarik, David Krčmář, Petra Dikejová
(poster)
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Sekcia 13 – inžinierskogeologický prieskum v urbanizovanom prostredí a pre historické
stavby, chyby v inžinierskogeologickom prieskume a jeho následky
Nasiakavosť hornín určená za rôznych podmienok ako alternatívny identifikátor
štruktúry horninových pórov a mrazuvzdornosti
Martin Ondrášik, Miloslav Kopecký, Martin Brček
(prezentácia)
Sekcia 16 – služba na stavbe (piloty, základové špáry, monitorovanie deformácií)
Monitoring sanovaného železničného zárezu
Miloslav Kopecký, Martin Brček, Martin Ondrášik
(prezentácia)
Spoločná téma:
Sekcia 17 – využitie metód aplikovanej geofyziky a diaľkového prieskumu v hydrogeológií
a inžinierskej geológií
Využitie metódy elmagnetickej emisie pri hodnotení napätostno-deformačného vývoja
svahových deformácií
Ivan Dostál, René Putiška, Vladimír Greif, Rudolf Tornyai
(poster)

Prírodovedecká fakulta Masarykovej univerzity (kampus Bohunice )

Mendelovo múzeum a opáctvo svätého Tomáša (Starobrnenský kláštor)

Lucia Dunčková
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INFORMÁCIE O NORMÁCH, PREDPISOCH A SMERNICIACH
Normy v odbore vydané v roku 2017
Oblasť: geotechnika, inžinierskogeologický prieskum, skúšky, geotechnický monitoring,
environmentálne vplyvy výstavby
STN EN ISO 22476-15 (72 1033) Geotechnický prieskum a skúšky. Terénne skúšky. Časť
15: Meranie počas vŕtania (ISO 22476-15: 2016) ****) (EN ISO 22476-15: 2016, ISO 2247615: 2016)
STN EN ISO 22477-10 (72 1035) Geotechnický prieskum a skúšky. Skúšanie
geotechnických konštrukcií. Časť 10: Skúšanie mikropilót: rýchle zaťažovacie skúšky (ISO
22477-10: 2016) ****) (EN ISO 22477-10: 2016, ISO 22477-10: 2016)
TNI CEN/TR 17005 (73 0914) Trvalá udržateľnosť výstavby. Prídavné kategórie
environmentálnych vplyvov a indikátorov. Základné informácie a možnosti. Vyhodnotenie
možnosti pridávania kategórií environmentálnych vplyvov a súvisiacich ukazovateľov a
metódy výpočtu na posúdenie environmentálnych vlastností budov. ****) (CEN/TR 17005:
2016)
STN EN ISO 18674-2 (72 1034) Geotechnický prieskum a skúšanie. Geotechnický
monitoring pomocou terénnych prístrojov. Časť 2: Meranie posunov pozdĺž línie:
extenzometre (ISO 18674-2: 2016) ****) (EN ISO 18674-2: 2016, ISO 18674-2: 2016)
STN EN ISO 17892-4 (72 1049) Geotechnický prieskum a skúšky. Laboratórne skúšky
zemín. Časť 4: Stanovenie krivky zrnitosti (ISO 17892-4: 2016) ****) (EN ISO 17892-4:
2016, ISO 17892-4: 2016)
STN P CEN/TS 17006 (73 3051) Zemné práce. Plynulá kontrola zhutnenia ****) (CEN/TS
17006: 2016)
STN EN ISO 17892-5 (72 1049) Geotechnický prieskum a skúšky. Laboratórne skúšky
zemín. Časť 5: Oedometrická skúška s postupným zaťažením (ISO 17892-5: 2017) ****) (EN
ISO 17892-5: 2017, ISO 17892-5: 2017)
STN EN ISO 17892-6 (72 1049) Geotechnický prieskum a skúšky. Laboratórne skúšky
zemín. Časť 6: Kužeľová skúška (ISO 17892-6: 2017) ****) (EN ISO 17892-6: 2017, ISO
17892-6: 2017)
STN EN ISO 18674-1 Geotechnický prieskum a skúšky. Geotechnický monitoring.
Všeobecné pravidlá (ISO 18674-1: 2015)
STN EN ISO 18674-2 (72 1034) Geotechnický prieskum a skúšanie. Geotechnický
monitoring pomocou terénnych prístrojov. Časť 2: Meranie posunov pozdĺž línie:
extenzometre (ISO 18674-2: 2016) ****) (EN ISO 18674-2: 2016, ISO 18674-2: 2016)
STN EN ISO 22476-11 (72 1033) Geotechnický prieskum a skúšky. Terénne skúšky. Časť
11: Skúška plochým dilatometrom (ISO 22476-11: 2017) ****) (EN ISO 22476-11: 2017,
ISO 22476-11: 2017)
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STN 73 6133 (73 6133) Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií
Oblasť: stavebné výrobky, využitie hornín ako stavebného materiálu, vlastnosti betónu
STN P CEN/TS 16637-3 (72 0018) Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania
nebezpečných látok. Časť 3: Všeobecná skúška s vyluhovaním smerom nahor ****) (CEN/TS
16637-3: 2016)
STN 73 6195 (73 6195) Hodnotenie protišmykových vlastností povrchu vozoviek
STN P CEN/TS 16165 (73 6197) Stanovenie odolnosti povrchu proti pošmyknutiu chodcov.
Metódy hodnotenia ****) (CEN/TS 16165: 2016)
TNI CEN/TR 17105 (72 0020) Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných
látok. Pokyny pre používanie testov ekotoxicity aplikovaných na stavebné výrobky ****)
(CEN/TR 17105: 2017)
STN EN 13055 (72 1505) Ľahké kamenivo (EN 13055: 2016)
TNI CEN/TR 17024 (72 1440) Prírodný kameň. Predpisy na používanie prírodných kameňov
****) (CEN/TR 17024: 2017)
STN EN ISO 12572 (73 0595) Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných materiálov a
výrobkov. Stanovenie vlastností pri difúzii vodnej pary. Misková metóda (ISO 12572: 2016)
(EN ISO 12572: 2016, ISO 12572: 2016)
STN P CEN/TS 12390-9 (73 1302) Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 9: Odolnosť proti
zmrazovaniu a rozmrazovaniu s rozmrazovacími soľami. Rozsah odlupovania ****) (CEN/TS
12390-9: 2016)
Poznámka:
Normy označené *) preberajú medzinárodné alebo európske normy prevzatím originálu
(súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy v pôvodnom jazyku).
Normy označené ****) preberajú medzinárodné alebo európske normy v jazyku člena
CEN/CENELEC s národnou titulnou stranou.

Tatiana Durmeková
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DO VAŠEJ POZORNOSTI
Srdečne blahoželáme
našej aktívnej dlhoročnej členke SAIG doc. Ing. Janke Frankovskej, PhD. k úspešnému
inauguračnému konaniu, ktoré absolvovala v priebehu roka 2017 a k následnému menovaniu
za univerzitnú profesorku prezidentom SR.
Študijný odbor, v ktorom získala akademický titul profesor sa nazýva Inžinierske
konštrukcie a dopravné stavby. Téma jej inauguračnej prednášky bola „Spoľahlivosť
navrhovania geotechnických konštrukcií“. Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave
schválila návrh na vymenovanie doc. Ing. Jany Frankovskej, PhD., za profesorku v študijnom
odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby všetkými hlasmi.
Tešíme sa z úspechu!

Výbor SAIG
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Cena Akademika Quida Zárubu
V máji 2017 získal Mgr. Rudolf Tornyai, PhD. cenu Akademika Quida Zárubu pre
mladých inžinierskych geológov a geotechnbikov za najlepšiu prácu v kategórii teoretických
prác v roku 2016. Témou práce bola „Aplikácia neurónových sietí pri hodnotení zosuvného
hazardu“, ktorej školiteľom bol doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD.
Tešíme sa z úspechu!

Výbor SAIG
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Zlatá Medaila Dionýza Štúra
V deň 120. výročia narodenia Dimitrija Andrusova a pri príležitosti 190. výročia
narodenia Dionýza Štúra slávnostne odovzdali Cenu Dionýza Štúra a medaily ŠGÚDŠ „za
významný prínos k vedeckému poznaniu stavby Západných Karpát“. Slávnosť sa uskutočnila
7. novembra 2017 v priestoroch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave.
Ocenenie laureátom na návrh vedeckej rady ŠGÚDŠ udelil generálny riaditeľ ŠGÚDŠ za
významný prínos vo vedeckom poznaní v oblasti geológie. Podujatie sa uskutočnilo pod
záštitou ministra životného prostredia SR Ing. Lászlóa Sólymosa.

Medzi ocenenými boli významne zastúpení inžinierski geológovia. Zlatú medailu si z
rúk generálnej riaditeľky sekcie geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky RNDr. Vlasty Jánovej, PhD. a generálneho riaditeľa ŠGDÚŠ
Ing. Branislava Žeca, CSc. prevzali Doc. RNDr. Igor Modlitba, CSc. a RNDr. Pavel Liščák,
CSc. Bronzovú medailu si z rúk generálneho riaditeľa ŠGDÚŠ Ing. Branislava Žeca, CSc. a
riaditeľky pre geológiu ŠGÚDŠ RNDr. Aleny Klukanovej, CSc. prevzal Doc. RNDr. Peter
Wagner, CSc.
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Doc. RNDr. Igor Modlitba, CSc.
sa významnou mierou zaslúžil o obnovenie inžinierskej geológie v Geologickom
ústave Dionýza Štúra v priebehu 80. a začiatkom 90. rokov minulého storočia. Neskôr pôsobil
v organizácii INTEROCEANMETAL ako špecialista na hlbokomorskú inžiniersku geológiu.
Publikoval viac ako 110 prác v domácich i zahraničných časopisoch a zborníkoch vrátane
monografií, realizoval množstvo výskumných úloh, odborných posudkov a expertíz, Je aj
spoluautorom vysokoškolských učebných textov zameraných na laboratórne zisťovanie
fyzikálnych a mechanických vlastností zemín, ako aj na moderné metódy hodnotenia
horninového a životného prostredia. Bol aj externým prednášateľom na Katedre inžinierskej
geológie PriF UK v Bratislave a členom skúšobných komisií pre štátne záverečné skúšky,
rigorózne skúšky a skúšky na udeľovanie vedeckých hodností v rámci PriF UK a TU SVŠT
v Bratislave.

RNDr. Pavel Liščák, CSc.
sa významne podieľa na rozvoji a úlohách inžinierskej geológie ŠGÚDŠ vo funkcii
vedúceho oddelenia a zodpovedného riešiteľa úloh. K jeho významným dielam v ŠGÚDŠ
patrí Slovensko-anglický geologický slovník a jeho internetová aplikácia, ako aj (v
spoluautorstve) Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník (obe získali
prémie Literárneho fondu) a internetová aplikácia Informačný systém významných
geologických lokalít. Spolupracoval pri tvorbe viacerých inžinierskogeologických smerníc
a metodík. Počas pôsobenia na Katedre inžinierskej geológie PriF UK v Bratislave sa podieľal
na výchove novej generácie inžinierskych a environmentálnych geológov. Je dlhoročným
členom vedeckej rady ŠGÚDŠ, vedeckým redaktorom časopisu Slovak Geological Magazine,
členom rôznych komisií a stavovských organizácií. Je autorom či spoluautorom 3 monografií,
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viac ako 150 vedeckých publikácií v zahraničných a domácich časopisoch a monografiách,
ako aj množstva záverečných správ a posudkov.

Doc. RNDr. Peter Wagner, CSc.
pracoval v ŠGÚDŠ na oddelení inžinierskej geológie. Ako zodpovedný riešiteľ
podsystému Zosuvy a iné svahové deformácie podstatne prispel k rozvoju monitorovacích
metodík v rámci Čiastkového monitoringu geologických faktorov ŽP, akými boli inštalácia
systémov
včasného
varovania
na
zosuvoch
a zavedenie
nových
metód
inžinierskogeologického prieskumu pri monitorovaní stability svahov. Jeho rozsiahlu
publikačnú činnosť prestavujú 2 monografie, 5 univerzitných skrípt a viac ako 100 publikácií
v časopisoch a zborníkoch, z toho 25 v zahraničných. Bol riešiteľom a spoluriešiteľom
viacerých výskumných a prieskumných úloh, ako aj odborných a expertných posudkov.
Dlhodobo pôsobil aj na Katedre inžinierskej geológie PriF UK ako pedagóg a vychoval 5
doktorandov a 25 diplomantov. Pôsobil aj ako člen štátnicových komisií a člen odborových
komisií pre inžiniersku geológiu a hydrogeológiu.
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Ďalšími ocenenými boli:
Cenu Dionýza Štúra v kategórii Osobnosť si prevzal prof. RNDr. Michal Kováč,
DrSc., vedúci Katedry geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
Cenu Dionýza Štúra v kategórii Kolektív odovzdali Fakulte baníctva, ekológie,
riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, ktorú zastupoval dekan fakulty
prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. MBA.
Medailami Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra boli v roku 2017 ocenení:
Zlatú medailu prevzal aj Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.
Striebornú medailu si prevzali RNDr. Juraj Maglay, PhD., RNDr. Anna Mihaliková,
RNDr. Ružena Lehotayová, RNDr. Igor Broska, DrSc.
Bronzovú medailu si prevzali aj RNDr. Pavel Bačo, prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
MBA.
Výbor SAIG
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ČO PÍŠU INÍ
Prehľad príspevkov publikovaných v časopise Landslides v roku 2017
Číslo 14/5 (October 2017)
Dufrense, A., Dunning, S.A., Process dependence of grain size distribution in rock avalanche deposits
(p.1555- 1565)
Matas, G., Lantada, N., Corominas, J., Gili, J.A., Ruiz-Carulla, R., Prades, A., RockGIS: a GIS-based model
for the analysis of fragmentation in rockfalls (p.1565-1579)
Van Veen, M., Hutchinson, D.J., Kromer, R., Lato, M., Edward, T., Effects of sampling interval on the
frequency – magnitude relationship of rockfall detected from terrestrial laser scanning using semi-automated
methods (p.1579-1593)
Losasso, L., Jaboyedoff, M., Sdao, F., Potential rock fall source areas identification and rock fall propagation
in the province of Potenza territory using an empirically distributed approach (p.1593-1603)
Toe, D., Bourrier, F., Olmedo, I., Monnet, J.M., Berger, F., Analysis of the effect of trees on block
propagation using a DEM model: implication fot rockfall modelling (p.1603-1615)
Crosta, G.B., Agliardi, F., Rivolta, C., Alberti, S., Dei Cas, L., Long-term evolution and early warning
strategies for comoles rockslides by real-time monitoring (p.1615-1633)
Keller, B., Massive rock slope failure in Central Switzerland: history, geologic-geomorphological
predisposition, types and triggers, and resulting risks (p.1633-1655)
Clayton, A., Stead, D., Kinakin, D., Wolter, A., Engineering geomorphological interpretation of the Mitchell
Creek Landslide, British Columbia, Canada (p.1655-1677)
Hess, D.M., Leshchinsky, B.A., Bunn, M., Benjamin Mason, H., Olsen, M.J., A simplified three-dimensional
shallow landslide susceptibility framework considering topography and seismicity (p.1677-1699)
Gonzales-Ollauri, A., Mickovski, S.B., Shallow landslides as drivers for slope ecosystem evolution and
biophysical diversity (p.1699-1715)
Chen, Y., Uchimura, T., Irfan, M., Huang, D., Xie, J., Detection of water infiltration and deformation of
unsaturated soils by elastic wave velocity (p.1715-1731)
Salciarini, D., Fanelli, G., Tamagnini, C., A probabilistic model for rainfall-induced shallow landslide
prediction at the regional scale (p.1731-1747)
Liang, T., Knappett, J.A., Bengough, A.G., Ke, Y.X., Small-scale modelling of plant root system using 3D
printing, with applications to investigate the role of vegetation on earthquake-induced landslides (p.1747-1767)
Steger, S., Brenning, A., Bell, R., Glade, T., The influence of systematically incomplete shallow landslide
inventories on statistical susceptibility models and suggestions for improvements (p.1767-1783)
Chang, M., Tang, C., Van Asch, T.W.J., Cai, F., Hazard assessment of debris flows in the Wenchuan
earthquake-stricken area, South West China (p.1783-1793)
Chen, C.W., Chen, H., Wei, L.W., Lin, G.W., Iida, T., Yamada, R., Evaluating the susceptiblity of landslide
landforms in Japan using slope stability analysis: a case study of the 2016 Kumamoto earthquake (p.1793-1803)
Senthilkumar, V., Chandrasekaran, S.S., Maji, V.B. Geotechnical characterization and analysis of rainfallinduced 2009 landslide at Marappalam area of Nilgiris district, Tamil Nadu state, India, (p.1803-1815)
Hong, Y..M., Feasibility of using artificial neural network to forecast groundwater levels in real time (p.18151827)
Číslo 14/4 (August 2017)
Tuwari, B., Ajmery, B. Dhidal, S., Characteristics of moderate- to large-scale landslides triggered by the Mw7.8
2015
Gorkha earthquake and its aftershocks (p.1297 – 1319)
Singh, P.K., Singh, K.K., Singh, T.N., Slope failure in stratified rocks: a case from NE Himalaya, India
(p.1319 – 1333)
Palis, E., Lebourg, T., Vidal, M., Levy, C., Trick, E., Hernandez, M., Multiyear time-lapse ERT to study
short- and long-term landslide hydrological dynamics (p.1333 – 1345)
Donovan, I.P., Santi, P.M., A probabilistic approach to post-wildfire debirs-flow volume modeling (p.1345 –
1361)
Gao, Y., Yin, Y., Li, B., Feng, Z., Wang, W., Zhang, N., Xing, A., Characteristics and numerical runout
modeling of the heavy rainfall-induced catastrophic landslide-debris flow at Sanxicun, Dujiangyan, China,
following the Wenchuan Ms 8.o earthquake (p.1361 – 1375)
Ng, C.W.W., Choi, C.E., Goodwin, G.R., Cheung, W.W., Interaction between dry granular flow and
deflectors (p. 1375 – 1389)
De Lima Neves Seefelder, C., Koide, S., Mergili, M., Does parameterization influence the performance of
slope stability model result? A case study in Rio de Janeiro, Brazil (p.1389 – 1403)
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Luo, G., Hu, X., Bowman, E.T., Liang, J., Stability evaluation and prediction of the Dongla reactivated
ancient landslide as well as emergency mitigation for the Dongla Bridge (p.1403 – 1419)
Gravina, T., Figliozzi, E., Mari, N., De Luca Tupputi Schinosa, F., Landslide risk perception in Frosinone
(Lazio, Central Italy) (p.1419 – 1431)
Frukacz, M., Wieser, A., On the impact of rockfall catch fences on ground-based radar interferometry (p.1431
– 1441)
Greif, V., Brcek, M., Vlcko, J., Varilova, Z., Zvelebil, J., Thermomechanical behavior of Pravcicka Brana
Rock Arch (Czech Republic) (p.1441 – 1457)
Romeo, S., Di Matteo, L., Melelli, L., Cencetti, C., Dragoni, W., Fredduzzi, A., Seismic-induced rockfall and
landslide dam following the October 30, 2016 earthquake in Central Italy (p.1457 – 1467)
Durić, D., Mladenović, A., Pešic-Georgiadis, Marjanović, M., Abolmasov, B., Using multiresolution and
multitemporal satellite data for post-disaster landslide inventory in the Republic of Serbia (p.1467 – 1483)
Nishiguchi, T., Tsuchiya, S., Imaizumi, F., Detection and accuracy of landslide movement by InSAR analysis
using PALSAR-2 data (p.1483 – 1491)
Lin, S.C., Ke, M.C., Lo, C.M., Evolution of landslide hotspots in Taiwan (p.1491 – 1503)
Peng, J., Wang, G., Wang, Q., Zhang, F., Shear wave velocity imaging of landslide debris deposited on an
erodible bed and possible movement mechanism for a loess landslide in Jingyang, Xiʼan, China (p.1503 – 1513)
Sun, H., Niu, F., Zhang, K, Ge, X., Seismic behaviors of soil slope in permafrost regions using a large-scale
shaking table (p.1513 – 1521)
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Kahraman, S., Fener, M., Gunaydin, O.: Estimating the uniaxial compressive strenght of pyroclastic rocks
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Li, Y., Xu, Q., Aydin, A.: Uncertainties in estimating the roughness coefficient of rock fracture surfaces (p.
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JUBILANTI

Naši jubilanti – zľava – Igor Modlitba, Peter Wagner, Ján Vlčko a Vladimír Letko

Igor Modlitba jubiluje
Doc. RNDr. Igor Modlitba, CSc., sa narodil 14.5. 1937 vo Vištuku. ZDŠ absolvoval
v Modre a v roku 1955 maturoval na jedenásťročnej strednej škole v Bratislave. Štúdium
inžinierskej geológie a hydrogeológie ukončil v roku 1960 na Prírodovedeckej fakulte UK
v Bratislave. V roku 1969 obhájil na Katedre inžinierskej geológie rigoróznu prácu (názov
témy „Štúdium rovnorodosti fyzikálnych vlastností faciálne-genetického komplexu hornín
pliocénneho veku“) a získal titul RNDr. V roku 1991 (po dlhoročných obštrukciách orgánov
KSS) obhájil vedeckú hodnosť kandidáta geologických vied (CSc.) verejnou rozpravou (téma
„Inžinierskogeologické vlastnosti spraší Trnavskej a Nitrianskej pahorkatiny“) a v roku 1994
habilitoval na docenta v odbore Inžinierska geológia.
Po skončení vysokoškolského štúdia pracoval na Katedre inžinierskej geológie PriF
UK. V roku 1964 odišiel pracovať do IGHP, n.p., závod Bratislava, v roku 1977 bol
preradený do odboru Výskumu a vedecko-technických informácií podnikového riaditeľstva
IGHP v Žiline. Počas pôsobenia na IGHP, n.p. (1964 – 1980) sa zameriaval na vypracovanie
metodických postupov laboratórnych prác pre potreby inžinierskej geológie a geotechniky.
V roku 1973 sa podieľal na zostavení prvej slovenskej metodickej príručky pre stanovovanie
inžinierskogeologických vlastností v laboratóriách. Intenzívne sa venoval riešeniu úloh
technického rozvoja v podniku a rezortných výskumných úloh z odboru konštrukcie nových
laboratórnych prístrojov a inžinierskogeologických vlastností zemín. Spolupracoval na riešení
výskumných úloh, ktorých koordinátorom bol HYDROSTAV, n.p., Bratislava, ako aj Katedra
geotechniky SVŠT v Bratislave. Tieto úlohy boli zamerané na overovanie vhodnosti rôznych
prirodzených a umelých zemín ako materiálov do tesniacich clôn rekonštruovaných
dunajských hrádzí, ako aj na výskum inžinierskogeologických vlastností sedimentov, najmä
29

eolických, rovnorodosti fyzikálnych a mechanických vlastností neogénnych zemín,
stanovenie, klasifikovanie a mechanizmus zmrašťovania ílovitých zemín, stanovenie
reziduálnej pevnosti a meranie pórových tlakov v zeminách pri ich zaťažovaní. Aktívne sa
zúčastňoval riešenia a koordinácie v rámci podtémy 2.4. Inžinierskogeologické stanovovanie
vlastností zemín štátnej výskumnej úlohy INTERGEOTECHNIKA, ktorej hlavným cieľom
bola
unifikácia
laboratórnych
a terénnych
metód
stanovenia
niektorých
inžinierskogeologických vlastností zemín. V tom čase bol tiež riešiteľom rezortnej výskumnej
úlohy Zefektívnenie inžinierskogeologického prieskumu. V roku 1979 mu udelil Úrad pre
vynálezy a patenty ČSSR osvedčenie pre nový priemyselný vzor, za spoluúčasť pri
konštruovaní originálneho krabicového šmykového prístroja.
V roku 1980 nastúpil v GÚDŠ v Bratislave, kde pôsobil do roku 1993 ako vedúci
Oddelenia inžinierskej geológie, ktoré dokázal revitalizovať po jeho zániku v roku 1976.
Významnou mierou sa zaslúžil tiež o etablovanie inžinierskej geológie v košickom
regionálnom centre GÚDŠ od roku 1981. Pod jeho vedením pracovalo a svoje vedomosti
a zručnosti rozvíjalo dovedna 25 pracovníkov – inžinierskych geológov a technikov.
Oddelenie inžinierskej geológie v tom čase riešilo široké spektrum regionálnych
inžinierskogeologických výskumných úloh, ktoré boli zamerané najmä na registráciu
a regionálny výskum zosuvov, inžinierskogeologické vlastnosti hornín, inžinierskogeologické
mapovanie v rôznych mierkach a pre rôzne účely, ochranu a optimálne využívanie životného
prostredia, výber lokalít pre ukladanie skládok, ako aj na expertíznu činnosť.
Od roku 1993 jubilant pracoval ako špecialista pre hlbokomorskú inžiniersku geológiu
pri prieskume hlbokomorského ložiska polymetalických konkrécií v oblasti tektonického
pásma Clarion – Clipperton (severná časť Pacifiku) v organizácii INTEROCEANMETAL.
V tomto čase sa zúčastnil štyroch morských výskumných expedícií do oboch častí Pacifiku
a centrálnej časti Baltického mora, na ktorých sa zaoberal stanovovaním a hodnotením
inžinierskogeologických vlastností sedimentov dna oceánu v hĺbkach 4400 až 4600 m,
vývojom
metodiky
a prístrojov
pre
laboratórne
a terénne
stanovovanie
inžinierskogeologických vlastností sedimentov a polymetalických konkrécií, ako aj
hodnotenie citlivosti hornín a zraniteľnosti horninového prostredia ťažbou konkrécií.
V roku 1990 bol menovaný za súdneho znalca Krajského súdu v Bratislave v odbore
inžinierskej geológie s celoštátnou pôsobnosťou. Aktívne spolupracoval pri tvorbe ČSN
a STN v odbore geotechniky a inžinierskej geológie. Bol dlhoročným členom Federálnej
normalizačnej komisie č. 41 – geotechnika. V ostatnom čase sa venoval najmä metodickým
postupom pre posudzovanie impaktov ľudskej činnosti s geologickým prostredím. Podieľal sa
na zostavení terminologického slovníka – inžinierska geológia (GÚDŠ, 1992), ako aj na
Inžinierskogeologickom a geotechnickom terminologickom slovníku (Petro et. al., 2008).
Ako významný slovenský inžiniersky geológ bol prizývaný aj do pedagogického
procesu na Katedre inžinierskej geológie PriF UK a Katedra geotechniky SVŠT v Bratislave
najmä ako vedúci diplomových prác a praktických cvičení v laboratóriu mechaniky zemín.
Bol externý prednášateľ pre poslucháčov postgraduálneho štúdia inžinierskej geológie na
Katedre inžinierskej geológie PriF UK v Bratislave, člen skúšobných komisií pre štátne
záverečné skúšky, rigorózne skúšky a skúšky pre udeľovanie vedeckých hodností v rámci Prif
UK a TU VŠT v Bratislave.
Od roku 1972 pracoval v závodnej pobočke SVTS a od roku 1988 v celoštátnom
výbore VTS pre zakladanie stavieb – skupina inžinierskej geológie, v rámci ktorých sa
podieľal na organizovaní viacerých inžinierskogeologických exkurzií, seminárov
a konferencií na území ČSFR. Je zakladajúcim členom SAIG.
Výsledkom jeho dlhoročnej práce a praxe bolo tiež udelenie viacerých vyznamenaní a
ocenení: vyznamenanie predsedu SGÚ Najlepší pracovník geologickej služby (1968);
vyznamenanie Najlepší pracovník GÚDŠ (1985); Pamätná medaila pri príležitosti 20. výročia
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založenia SZOPK (1993). Za aktívnu spoluprácu pri pedagogickom procese na vysokých
školách dostal Bronzovú medailu PriF UK v Bratislave (1987); Čestné uznanie za spoluprácu
od SF SVŠT v Bratislave (1988); Pamätnú medailu k 50. výročiu založenia PriF UK
v Bratislave (1990).
Publikoval viac ako 110 prác v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch,
vrátane monografií a zostavil viac ako 70 správ výskumných úloh, odborných posudkov,
expertíz a pod. Je spoluautorom viacerých vysokoškolských učebných textov, zameraných na
laboratórne zisťovanie fyzikálnych a mechanických vlastností zemín, ako aj na moderné
metódy hodnotenia horninového a životného prostredia. V spoluautorstve s J. Šajgalíkom
napísal monografiu Inžinierskogeologické vlastnosti spraší Podunajskej nížiny (1983), ktorá
ako prvá na Slovensku komplexne riešila vzťah genézy a inžinierskogeologických vlastností
spraší uvedenej oblasti.
Milý Igor, v mene bývalých a súčasných pracovníkov ŠGÚDŠ a osobitne pracovníkov
oddelenia inžinierskej geológie, Ti chceme popriať pevné zdravie, jasnú myseľ a ešte veľa
pekných chvíľ v kruhu rodiny a priateľov.
Pavel Liščák
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ JUBILANTA – výber najvýznamnejších prác.
Modlitba, I., 1972: Príspevok k poznaniu reziduálnej pevnosti zemín. Zborník prác
absolventov PF UK v Bratislave „Problémy inžinierskej geológie a hydrogeológie“. PF UK
Bratislava, IGHP Žilina, s. 83-100.
Letko, V., Modlitba, I., 1976: Laboratórne zisťovanie inžinierskogeologických vlastností
zemín. Vyd. UK Bratislava, s. 1-174.
Matušný, J., Modlitba, I., 1976: Štvorčeľusťový šmykov prístroj MM-73. Geologický
průzkum,1, s. 36-39.
Modlitba, I., 1980: Triaxiálna skúšobňa zemín. Zborník „Stanovenie a sledovanie inžinierskogeologických vlastností zemín a hornín“. OBIS IGHP, Žilina, s. 62-70.
Modlitba, I., 1980: Nové poznatky z odberu a skúšok vzoriek v inžinierskogeologickom
prieskume. Zborník „Nové poznatky v inžinierskogeologickom a hydrogeologickom
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na GÚDŠ. Zborník „Geológia a ochrana životného prostredia“. SGÚ, ČS VTS, Bratislava.,
s. 17-27.
Šajgalík, J., Modlitba, I., 1983: Spraše Podunajskej nížiny a ich vlastnosti. Vyd. Veda.,
Bratislava, s. 1-204.
Modlitba, I., 1984: Kontrola kvality výsledkov laboratórnych skúšok zemín v inžinierskej
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Hyánková, A., Modlitba, I., Letko, V., 1985: Laboratórny výskum vlastností hornín. Vyd. UK
Bratislava, s. 1-245.
Modlitba, I., Petrík, F., Vančíková, I., 1987: Programový systém banky dát vlastností zemín.
Geologický prúskum, 5, s. 137-139.
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Modlitba, I., 1989: The prognosis of the engineering geological properties of loesses and loess
soils. Zborník „Tezisy dokladov XIV. kongresa KBGA", Sofia, s. 1118-1121.
Modlitba, I., Kováčiková, M., 1989: Engineering-geological investigation of anthropogenic
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Vladimír Letko oslávil 80. narodeniny
Ďalším oslávencom z našich radov kolegov v tomto roku je doc. RNDr. Ing.
Vladimír Letko, CSc. Narodil sa 26. apríla 1937 v Tunežiciach na Považí. Odbor inžinierska
geológia a hydrogeológia študoval v rokoch 1954 až 1959 na vtedajšej Fakulte geologickogeografických vied Univerzity Komenského. Geologické štúdiá si doplnil štúdiom popri
zamestnaní na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave v odbore vodohospodárske stavby
v rokoch 1962 až 1967 a získal titul Ing. V roku 1970 získal titul RNDr. Dizertačnú prácu na
tému „Inžinierskogeologické hodnotenie prostredia pre urbanizáciu (na príklade regiónu
Bratislavy)“ obhájil v roku 1978 a na tému z tejto oblasti sa v roku 1991 aj habilitoval na
docenta. Okrem toho v roku 1987 mu bol SAV priznaný vedecký kvalifikačný stupeň II.
Pracovnú kariéru začal v podniku Slovenské banské projekty, kde pôsobil krátko do r.
1960. V rokoch 1960 – 1968 bol zamestnaný v Hydroprojekte v Bratislave, kde sa venoval
inžinierskogeologickému prieskumu pre rozličné vodohospodárske stavby (vodné nádrže,
úpravy vodných tokov, vodohospodárke úpravy väčších územných celkov, vodovodné
a kanalizačné sústavy miest). Viedol laboratórium pôdnej mechaniky. Od roku 1968 pracoval
na Katedre inžinierskej geológie PRIF UK v podstate až do odchodu do dôchodku v roku
2004. V rokoch 1983 – 1986 prednášal inžiniersku geológiu a hydrogeológiu na Univerzite
Jos v Nigérii.
V pedagogickej činnosti sa venoval predmetom súvisiacim so zisťovaním
inžinierskogeologických vlastností hornín (zeminy, poloskalné horniny) v laboratóriu
i v teréne, mapovaniu a tiež technike prieskumných prác. V spoluautorstve napísal viaceré
učebné texty, ktoré sa používajú vo vyučovacom procese doteraz (...). Bol vedúcim mnohých
diplomových prác.
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa venoval viacerým oblastiam. Okrem už uvedených
fyzikálnych a technických vlastností hornín to bola
problematika uplatnenia
environmentálnych aspektov v príprave inžinierskogeologických podkladov pre územné
plánovanie a urbanizmus, tiež zostavovanie rôznych typov máp v rámci regionálneho
inžinierskogeologického
výskumu.
Je
spoluautorov
viacerých
prehľadných
inžinierskogeologických máp (listy Bardejov, Medzilaborce, Michalovce, Žilina a i.), máp pre
územné plánovanie veľkých miest (Bratislava, Košice, súmestie Zvolen – Banská Bystrica,
Pezinok – Modra), máp svahových deformácií (Blžsko-Pokorádzska tabuľa, Slanské vrchy).
V poslednom období jeho kariéry to boli najmä mapy vhodnosti pre skládky odpadov a
štúdium vplyvov odkalísk na okolité geologické prostredia.
Bol aktívny v publikačnej činnosti. Zanechal po sebe množstvo odborných prác, správ
z prieskumov i úloh pre prax, vedeckých článkov i učebných materiálov. K najvýznamnejším
publikáciám určite patria tituly ako Laboratórne zisťovanie inžinierskogeologických
vlastností
zemín (1976), Laboratórny výskum vlastností hornín (1985), Moderné metódy
hodnotenia horninového a životného prostredia (1989), Základy geologického prieskumu
a baníctva (2003).
Vlada si určite všetci pamätáme ako príjemného nekonfliktného človeka, dobrého
priateľa vždy s dobrou náladou a s veľkou dávkou láskavého humoru.
Milý Vlado, v mene všetkých kolegov katedry a členov SAIG Ti chcem popriať
všetko najlepšie k takémuto významnému životnému jubileu a zaželať najmä pevné zdravie
a ešte veľa spokojných rokov v kruhu svojich najbližších.
Táňa Durmeková
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doc. RNDr. Ján Vlčko CSc., predseda SAIG, oslavoval 70. narodeniny
V tomto roku sa dožil pekného životného jubilea i náš kolega, priateľ a súčasný
predseda SAIG doc. RNDr. Ján Vlčko, CSc. Jubilant je stále aktívny v odbore, pracuje
v polovičnom pracovnom úväzku na Katedre inžinierskej geológie PRIF UK.
Ján Vlčko sa narodil 1. septembra 1947 v Trnave. Po stredoškolských štúdiách
v Bratislave, študoval odbor inžinierska geológia a hydrogeológia na Prírodovedeckej fakulte
UK v Bratislave. Štúdium ukončil v roku 1970. V roku 1972 získal titul RNDr. obhájením
rigoróznej práce „Inžinierskogeologické hodnotenie zložiek krajinného prostredia“. V roku
1981 obhájil dizertačnú prácu na tému „Optimalizačná analýza v inžinierskogeologickom
hodnotení pohronského metropolitného regiónu“ a získal vedeckú hodnosť CSc. V roku 1999
habilitoval na docenta v odbore inžinierska geológia.
Svoju pracovnú kariéru začínal na oddelení inžinierskej geológie GÚDŠ, ktoré sa
v tom čase začínalo formovať. V rokoch 1972 až 1976 bol vedúcim tohto pracoviska. Odtiaľ
išiel pracovať na Prírodovedeckú fakultu UK, najskôr krátko pôsobil na Geologickom ústave
tejto fakulty, neskôr sa presunul na Katedru inžinierskej geológie, ktorú viedol prof. Matula a
na ktorej pôsobí doteraz. V rokoch 2005 až 2013 bol vedúcim tejto katedry. Absolvoval
viaceré dlhšie zahraničné prednáškové i študijné pobyty (Grécko, Japonsko), ktoré takisto
formovali jeho výskumné aktivity a odborné zameranie.
Bohatá je jeho pedagogická činnosť. Vyučoval a stále vyučuje viaceré študijné
predmety. Všetci študenti odboru geológie v bakalárskom stupni si ho akiste spájajú
s predmetom Základy inžinierskej geológie, na výučbu ktorého sa vždy svedomito
pripravoval s cieľom zaujať študentov a nasmerovať ich na ďalšie štúdium práve v odbore
inžinierska geológia. Vo vyšších ročníkoch prednášal mnohé ďalšie predmety, ako napr.
Inžinierska geológia v stavebníctve, Monitoring a racionálne využívanie geologického
prostredia, Regionálna inžinierska geológia, Poruchy stavieb, Úlohy IG pri ochrane
historických stavieb a i. Formoval a viedol mladých adeptov odboru cez diplomové semináre.
Pod jeho vedením ukončili úspešne štúdium odboru mnohí diplomanti, doktorandské štúdium
minimálne 4 alebo 5 doktorandi. Garantoval bakalársky študijný program v anglickom jazyku
Applied geology.
Vo svojej výskumnej činnosti sa Janko v začiatkoch podieľal na rozvoji regionálnej
inžinierskej geológie a prehlbovaní metodológie mapovania pre účely územného plánovania
a projektovania so zohľadnením environmentálnych princípov. Spolu s kolegami z katedry sa
podieľal na zostavovaní inžinierskogeologických máp väčších územných celkov alebo
veľkých miest, ako napr. Záhorská nížina, Zvolen – Banská Bystrica, Košice – Prešov, okolie
Bratislavy. Pri hodnotení geologického prostredia a predvídaní jeho správania pri stavebnotechnických činnostiach zavádzal nové exaktné kvantitatívne hodnotenia, multikriteriálne
rozhodovacie
analýzy
a optimalizačné
metódy.
V inováciách
metodík
inžinierskogeologického mapovania rozvíjal postupy výpočtovej techniky a počítačovej
grafiky. Jeho srdcovou záležitosťou sa stali historické objekty. V tejto oblasti najskôr
spracoval a zhodnotil inžinierskogeologické pomery historickej Banskej Štiavnice a jej okolia,
neskôr sa venoval hodnoteniu skalného podložia hradov a zámkov na celom území Slovenska
riešením úlohy MŽP SR „Inžinierskogeologická pasportizácia vybraných historických
objektov SR (riešené v rokoch 1992 až 1998). Výsledné mapy slúžia ako podklad pre sanáciu,
rekonštrukciu historických pamiatok a ďalší rozvoj výstavby sídiel a sídelných aglomerácií.
Vypracoval sa na experta v analýzach dynamiky geologického prostredia a špecialistu
v problematike posudzovania geologických faktorov na stabilitu historických stavieb a bol
prizývaný na riešenie tejto problematiky i do zahraničia k celosvetovo významných
historickým pamiatkam (pamiatky UNESCO), napr. mesto Inkov Machu Picchu v Peru, alebo
starobylé skalné mesto Petra v Jordánsku či Pravčická brána v Čechách (české Švajčiarsko).
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Doma už dlhé roky monitoruje pohybu skalných blokov v podloží Spišského hradu, hradu
Devín a mnohých ďalších, či zmeny geologického prostredia skalných obydlí v Brhlovciach
vyhĺbených vo vulkanických sedimentoch.
Posledné desaťročia mnohé výskumné úlohy jubilant so svojimi diplomantmi
a doktorandmi riešil na tému postupnej degradácie horninových masívov vplyvom vlhkostnotepelných zmien. Je iniciátorom merania lineárnej teplotnej rozťažnosti horninových
materiálov a ideovým otcom prístroja vyvinutého na tieto účely na katedre, známym pod
názvom VLAP. Okrem toho je prizývaný k riešeniu mnohých praktických sanačných úloh či
už ako zodpovedný riešiteľ, posudzovateľ alebo v úlohe odborného geologického dohľadu.
Zoznam jeho publikovaných prác je veľmi rozsiahly. V univerzitnej vedeckej databáze
publikovaných prác má zaevidovaných 180 titulov. V ostatnom období sa snáď najznámejšou
publikáciou medzi odbornou verejnosťou stala učebnica Geologické hazardy a ich prevencia,
ktorá vyšla v roku 2011 v spoluautorstve s R. Ondrášikom a M. Fendekovou. Publikačné
renomé si získal i v zahraničí. Bol členom redakčných rád viacerých zahraničných
(Environmental Geology, Environmental Earth Sciences) i domácich časopisov (Mineralia
Slovaca, AGEOS) i častým posudzovateľom vedeckých článkov v odbore.
Ján Vlčko vždy bol a stále je aktívny v spoločensko-profesijných organizáciách. Je
členom SGS, SGR i SAIG, ktorému predsedá už druhé funkčné obdobie.
Milý Janko, k peknému životnému jubileu Ti všetci zo srdca blahoželáme, prajeme
naďalej pevné zdravie, chuť do práce, veľa zaujímavých inžinierskogeologických úloh
a v osobnom živote stále také pokojné zázemie, aké máš vytvorené a veľa radostí zo
svojich detí a vnúčat
Táňa Durmeková
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Jubileum doc. RNDr. Petra Wagnera, CSc.
V auguste tohto roku sa dožíva významného okrúhleho životného jubilea jeden
z popredných predstaviteľov slovenskej inžinierskej geológie, doc. RNDr. Peter Wagner,
CSc.
Je to vhodná príležitosť pripomenúť si jeho doterajší prínos pri rozvoji inžinierskej
geológie a stručne zhodnotiť jeho plodnú vedeckovýskumnú, odbornú, pedagogickú, ale
i organizačnú činnosť.
Peter Wagner sa narodil 16. augusta 1947 v Trenčíne. Po skončení základnej školy
a maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Trenčíne bol prijatý v roku 1965 na
Prírodovedeckú fakultu, kde v roku 1970 s vyznamenaním ukončil štúdium inžinierskej
geológie a hydrogeológie. V tom istom roku nastúpil na internú vedeckú ašpirantúru na
Geologickej fakulte Moskovskej štátnej univerzity. Pod vedením profesora G. S. Zolotarjeva
sa venoval riešeniu problematiky svahových deformácií od zberu údajov v teréne cez
zisťovanie vlastností hornín v laboratóriu až po modelovanie stability svahov. V roku 1973 po
úspešnej obhajobe dizertačnej práce nastúpil na Katedru inžinierskej geológie
a hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty UK (PRIF UK) v Bratislave ako vedecký asistent.
V roku 1987 habilitoval na docenta inžinierskej geológie.
V odbornej činnosti sa v prvých rokoch svojej praxe venoval aplikácii fyzikálneho
modelovania v inžinierskej geológii a inžinierskogeologickému mapovaniu. Neskôr sa
zameral na hodnotenie vlastností a fyzického stavu horninových masívov najmä v rámci
projekčnej prípravy prečerpávacích vodných elektrární (PVE) na Slovensku. Pri riešení tejto
problematiky sa stal aj zodpovedným riešiteľom úlohy štátneho plánu technického rozvoja:
Hodnotenie a výber stavenísk PVE. Získané poznatky využil pri príprave PVE Ipeľ a ďalších
náročných stavieb, ako bola nová odvodňovacia štôlňa Voznica, prieskumná štôlňa pre tunel
Branisko, stabilizácia skalného svahu vo Vyhniach a ďalšie. Svoje skúsenosti súborne zhrnul
v dvoch metodických príručkách pre prax, vydaných spoločnosťou IGHP Žilina. Venoval sa
aj moderným metódam zisťovania vlastností hornín ako stavebného materiálu, čo aplikoval
napr. pri prieskume pre vodné dielo Turček, pri hodnotení rúbaniny z prieskumných štôlní pre
tunely Ovčiarsko, Višňové a ďalšie. Do roku 2006 pôsobil aj v technickej komisii Kameň
a kamenivo pri Slovenskom ústave technickej normalizácie. Spolupracoval aj na projekte
Inžinierskogeologický atlas hornín SR, riešenom Katedrou inžinierskej geológie PRIF UK
v Bratislave.
Rozsiahla bola aj jubilantova pedagogická činnosť. Prednášal a viedol cvičenia
z profilujúcich predmetov, ako sú Metódy inžinierskogeologického výskumu, Inžinierska
geológia v stavebníctve a iné, zúčastňoval sa terénnych cvičení a viedol Kurz
inžinierskogeologického mapovania. Vychoval 5 doktorandov a 25 diplomantov.
V pedagogickej činnosti pokračoval aj po prechode na ŠGÚDŠ predovšetkým na svojom
pôvodnom pracovisku na Prírodovedeckej fakulte ako člen štátnicových komisií, člen
odborových komisií pre inžiniersku geológiu a hydrogeológiu (PhD) a výberovými
prednáškami.
Od roku 1995 začal pracovať na čiastočný úväzok na oddelení inžinierskej geológie
Geologického ústavu Dionýza Štúra a 1. marca 2002 nastúpil na plný úväzok. Na ŠGÚDŠ
pracoval až do 30. marca 2011, pričom ako zodpovedný riešiteľ podsystému Zosuvy a iné
svahové deformácie podstatne prispel k rozvoju monitorovacích metodík v rámci Čiastkového
monitorovacieho systému geologických faktorov ŽP. Presadil prechod k inštalácii systémov
včasného varovania na zosuvoch a k implementácii nových metód inžinierskogeologického
prieskumu pri monitorovaní stability svahov (metódy digitálnej fotogrametrie, merania
pohybovej aktivity pomocou kontinuálnych hladinomerov a stacionárnych inklinometrov,
a pod.).
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Vedecká a odborná činnosť jubilanta je známa doma i v zahraničí. Bol aktívnym
účastníkom zahraničných konferencií (Moskva, Turín, Atény, Salt Lake City a ďalšie)
i generálnym reportérom na viacerých celoštátnych podujatiach inžinierskej geológie (napr.
Inžinierska geológia v energetickej výstavbe, Brno, Geológia a životné prostredie, Bratislava
a iné). Bol spoluredaktorom zborníkov z medzinárodných konferencií o zosuvoch v Bratislave
a v Prahe (Landslides, Balkema 1993, 2002) a zborníkov konferencií Geológia a životné
prostredie (Bratislava 1998, 2001, 2006). Rozsiahlu publikačnú činnosť predstavujú 2
monografie, 5 univerzitných skrípt, viac ako 100 publikácií v časopisoch a zborníkoch, z toho
25 v zahraničných, pričom nepoľavil v publikačnej aktivite ani v dôchodkovom veku. Bol
riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých výskumných a prieskumných úloh, ako aj autorom
početných odborných a expertných posudkov.
Významný je prínos jubilanta aj vo vedeckej a odbornej organizačnej činnosti. Bol
redaktorom časopisu Acta Geologica Universitatis Comenianae, je členom Slovenskej
geologickej spoločnosti, v ktorej bol niekoľko rokov aj členom výboru a je členom
Medzinárodnej asociácie pre inžiniersku geológiu a životné prostredie, v ktorej bol dva roky
tajomníkom slovenskej národnej skupiny. V Slovenskej asociácii inžinierskych geológov bol
v rokoch 1993 až 2001 tajomníkom výboru a v rokoch 2001 až 2007 jeho predsedom. V tejto
funkcii sa prejavil ako neúnavný organizátor odborných podujatí, ako sú konferencie
a exkurzie, v rámci ktorých zabezpečoval aj kultúrnu zložku so svojou neodmysliteľnou
gitarou a pesničkami. Veľké úsilie venoval zabezpečovaniu legislatívnej činnosti pri príprave
Geologického zákona a Stavebného zákona. V období rokov 2002 – 2007 bol tajomníkom
Vedeckej rady ŠGÚDŠ.
Milý Peter, pri Tvojom životnom jubileu Ti v mene oddelenia inžinierskej geológie
ŠGÚDŠ, v mene celej geologickej obce, priateľov ako aj v svojom mene želám všetko
najlepšie, najmä pevné zdravie a spokojnosť a do ďalších rokov života veľa elánu a tvorivej
invencie.
Pavel Liščák
ZOZNAM NAJVÝZNAMNEJŠÍCH PRÁC JUBILANTA
Adamcová, R. & Wagner, P., 1985: Rozhodovacia analýza pri výbere najvhodnejšej
alternatívy usporiadania objektov PVE Malá Vieska. Mineralia Slovaca. ISSN 0369-2086.
Vol. 17, s. 535-548.
Durmeková, T., Wagner, P. & Frankovská, J., 2013: Vlastnosti hornín a ich stanovenie
v laboratóriu. I. Skalné horniny. Vydavateľstvo UK v Bratislave. ISBN 978-80-223-3330-6,
173 s.
Grünner, K., Durmeková, T. & Wagner, P., 2003: Exploitation possibilities of the tunnel´s
muck as a construction material. Slovak Journal of Civil Engineering - ISSN 1210-3896. Vol.
XI, 2003/1, Slovak University of Technology,Bratislava, s. 11-25.
Holzer, R., Wagner, P. & Liščák, P., 1990: Engineering geological factors limiting the
hydrotechnical use of the upper part Hornad river. Acta geologica et geographica
Universitatis Comenianae. Geologica, 45. Bratislava, SPN, ISBN 80-08-00746-X, s. 265-276.
Holzer, R., Laho, M., Wagner, P. & Bednarik, M., 2009: Inžinierskogeologický atlas hornín
Slovenska. Bratislava, ŠGÚDŠ, 532 s.

37

Jelínek, R. & Wagner, P., 2007: Landslide hazard zonation by deterministic analysis (Veľká
Čausa landslide area, Slovakia). Landslides, Vol. 4, No 4, s. 339-350.
Iglárová, Ľ., Wagner, P. & Bartoš, P., 2005: Metódy monitoringu stabilitného stavu skalného
zárezu na príklade lokality Demjata. Mineralia Slovaca. ISSN 0369-2086. Vol. 37, s. 413-415.
Kuvik, M. & Wagner, P., 2000: Hodnotenie kvality horninového prostredia pre účely
výstavby podzemných diel a vzťahy medzi klasifikačnými systémami. Tunel. ISSN 12110728. Vol. 9, No. 1, s. 16-20.
Matejček, A., Ondrášik, R. & Wagner, P., 1990: Granits, their heterogeneity and site
investigation in the West Carpathians. Proccedings 6th International Congress of IAEG.
Amsterdam, IAEG, s. 1957-1962.
Matejček, A., Wagner, P., Sabela, P., Szabo, Š., 1994 : Geotechnical zoning of crystalline rock
mass. Proceedings of Int. Conf."Geomechanics '93", Hradec u Opavy, Balkema, Rotterdam,
s.111-115.
Matejček, A., Ondrášik, R., Wagner, P., Pargač, K., 1996: Inžinierskogeologické problémy
výstavby prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ. Inžinierske stavby, Vol. 44, Nr. 9-10, s.462-467.
Matula, M., Ondrášik, R., Holzer, R., Wagner, P., Hrašna, M. & Letko, V., 1983: Metódy
inžinierskogeologického výskumu. Bratislava, Vyd. Univerzity Komenského, 1. vyd., 224 s.
Matula, M., Ondrášik, R., Wagner, P. & Matejček, A., 1986: Pumped - storage schemes in
tectonically deteriorated rock masses. Proceedings 5th International Congress of IAEG,
Buenos Aires, s. 199-205.
Matula, M., Holzer, R., Hrašna, M., Hyánková, A., Letko, V., Ondrášik, R., Vlčko, J. &
Wagner, P., 1989: Atlas inžinierskogeologických máp SSR 1:200 000. Bratislava, Katedra
inžinierskej geológie PRIF UK, 1. vyd., 12 mapových listov + 1 legendový list.
Ondrášik, R., Holzer, R., Wagner, P., Ingr, M., 1983 : Inžinierskogeologické hodnotenie
diskontinuít horninových masívov. Metodická príručka, IGHP Žilina, 71 s.
Ondrášik, R. & Wagner, P., 1985: Praktikum inžinierskej geológie. Bratislava, Vyd.
Univerzity Komenského, 1. vyd., 200 s.
Ondrejka, P. & Wagner, P., 2012: Monitorovanie zosuvov a iných svahových deformácií
v období rokov 2002 až 2009. Mineralia Slovaca, 44, 4, s. 331-350.
Ondrejka, P., Wagner, P., Petro, Ľ., Žilka, A., Balík, D., Iglárová, Ľ. & Fraštia, M., 2014:
Main results of the slope deformations monitoring. Slovak Geological Magazine. ISSN 1335096X. Vol. 1/2014, s. 89-114.
Petro, Ľ., Frankovská, J., Matys, M., Wagner, P., Bednárik, M., Grünner, K., Holzer, R.,
Hrašna, M., Hulla, J., Jánová, V., Kováčik, M., Kováčiková, M., Liščák, P., Modlitba, I.,
Ondrášik, M., Ondrášik, R., Pauditš, P., Slivovský, M. & Vlčko, J., 2008:
Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník. Bratislava, Štátny geologický
ústav Dionýza Štúra. ISBN 978-80-88974-99-4, 465 s.
38

Vlčko, J., Wagner, P. & Rychlíková, Z., 1980: Spôsob hodnotenia stability svahov väčších
regionálnych územných celkov. Mineralia Slovaca. ISSN 0369-2086. Vol. 12, No. 3, s. 275284.
Vlčko, J. & Wagner, P., 1998: Inžinierskogeologické príčiny porušenia kláštora Skalka.
Mineralia Slovaca. ISSN 0369-2086. Vol. 30, No. 5, s. 387-394.
Wagner, P., 1976 : Problémy štúdia stability svahov metódami modelovania (na príklade svahov
rieky Dnestr). Acta Geol. et Geographica Univ. Comen., Geol. Nr. 29, s. 79-98.
Wagner, P., Matula, M., Ondrášik, R., 1985: Metodika inžinierskogeologického prieskumu pre
výstavbu PVE. Metodická príručka, IGHP Žilina, 54 s.
Wagner, P., 1988: Nerovnorodosť a anizotropia. Moderné metódy hodnotenia horninového
a životného prostredia, 1. diel. Bratislava, Vyd. Univerzity Komenského, s. 157-167.
Wagner, P., 1994: Engineering Geological Assessment of Rock Mass Quality Based on the
Study of Discontinuities. Acta geologica Universitatis Comenianae, Bratislava, ISBN 80223-0907-9. Nr. 50, s. 11-19.
Wagner, P., Vybíral, V., Andor, L., Szabo, Š., 1997: Monitoring of landslides in Slovakia.
Proceedings Int. Symposium on Engineering Geology and the Environment, Athens. Balkema,
Rotterdam/Brookfield, s. 1131-1136.
Wagner, P., Iglárová, Ľ. & Petro, Ľ., 2000: Methodology and some results of slope movement
monitoring in Slovakia. Mineralia Slovaca. ISSN 0369-2086. Vol. 32, s. 359-367.
Wagner, P. & Pauditš, P., 2002: Complete evaluation of landslide activity. Geologica
Carpathica. ISSN 1335-0552. Vol. 53, special issue, CD, 6 s.
Wagner, P., Ondrejka, P., Iglárová, Ľ.  Fraštia, M., 2010: Aktuálne trendy v monitorovaní
svahových pohybov. Mineralia Slovaca. ISSN 0369-2086. Vol. 42, No 2, s. 229-240.
Wagner, P., Ondrejka, P., Balík D. & Žilka, A., 2012: Hodnotenie výsledkov monitorovacích
meraní na zosuvoch. Mineralia Slovaca, ISSN 0369-2086. Vol. 44, No. 2, s. 141-148.
Wagner, P., Ondrejka, P., Ondrášiková, B. & Liščák, P., 2014: Niektoré problémy tvorby
systémov včasného varovania na zosuvoch. Acta Geologica Slovaca, ISSN 1338-0044. Vol.6,
Nr. 1, s. 85-96.
Zolotarev, G. S., Uchov, S. B., Kozlovskij, L. L., Wagner, P., Root, P. E. & Semjonov, V. V.,
1973: Opyt ocenki ustojčivosti sklonov složnogo geologičeskogo strojenia metodom konečnych
elementov i eksperimentami na modeljach. Vyd. Moskovskej univerzity, 277 s.

39

Rezortné ocenenia jubilanta:
 Prémia SLF za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2008 v kategórii slovníková
a encyklopedická literatúra za dielo Petro et al.: Inžinierskogeologický a geotechnický
terminologický slovník. Dátum udelenia: 17 september 2009.
 Cena Slovenskej geologickej spoločnosti za najvýznamnejšiu geologickú prácu za
roky 2007 – 2008 v Kategórii V. – Práce z oblasti aplikovaného výskumu za dielo
Petro et al.: Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník.
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Dátum udelenia: 28 september 2010.
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SPOMIENKA NA MIRKA MATYSA

Nie tak dávno sme na stránkach Spravodajcu SAIG i osobne na katedre blahoželali
prof. Mirkovi Matysovi k 70-tke a v septembri tohto roku sme sa dozvedeli smutnú správu, že
Mirko už nie je medzi nami. Dovoľte mi, milí kolegovia, ako spomienku na Mirka
pripomenúť niekoľko významných medzníkov z jeho života.
Prof. Ing. Mirko Matys, CSc. sa narodil 30. apríla 1946 vo Vyšnom Kubíne. V roku
1970 ukončil vysokoškolské štúdium na STU v Bratislave a už v roku 1971 nastúpil ako
odborný asistent na Katedru inžinierskej geológie PRIF UK, kde zotrval až do odchodu do
dôchodku v roku 2012. Ako mladý vedecký pracovník si dopĺňal štúdiá i študijným pobytom
na technickej univerzite v Aalborg v Dánsku. Postupne kariérne rástol, v roku 1979 sa stal
kandidátom vied (CSc.), v roku 1989 docentom a o desať rokov neskôr v roku 1999 bol
vymenovaný za riadneho profesora pre odbor teória a konštrukcie inžinierskych stavieb.
Napriek tomu, že Mirko Matys je vyštudovaný stavebný inžinier, veľkú časť svojho
profesionálneho života venoval odboru inžinierska geológia. Na katedre pôsobil ako učiteľ
geotechnických predmetov najskôr ako odborný asistent po boku profesora Ondreja Ťavodu,
neskôr samostatne ako docent a profesor. Učil počítať, kresliť a technicky myslieť celé
generácie inžinierskych geológov. Asi všetci absolventi nášho odboru si ho spájajú
s predmetmi Základy stavebného inžinierstva, Mechanika hornín alebo Zakladanie stavieb.
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Zvlášť sa orientoval na terénne skúšky zemín. Výstupom jeho práce a zbierania
skúseností v tejto oblasti je učebnica Poľné skúšky zemín z roku 1990. Okrem tejto publikácie
bol autorom a spoluautorom viacerých skrípt a učebných textov či publikácií (napr.
Cvičebnica z aplikovanej mechaniky, Cvičenia z mechaniky hornín a zakladanie stavieb,
Využitie presiometrických skúšok pri návrhu základovej konštrukcie, Inžinierskogeologický
a geotechnický terminologický slovník a ďalšie). Študentov mal rád, bol k nim veľmi
priateľsky a ústretový, nesprával sa nadradene, za čo si ho radi a často vyberali ako vedúceho
svojich diplomových prác alebo ako školiteľa doktorandských prác. Vychoval množstvo
absolventov a doktorandov v odbore. Dlhoročne pôsobil ako garant akreditovaného
študijného programu Inžinierska geológia a hydrogeológia na magisterskom stupni a do
školského roku 2011/2012 aj ako garant odboru Inžinierska geológia na doktorandskom
stupni štúdia a zároveň predseda odborovej komisie pri dizertačných skúškach.
V rámci vedeckej činnosti bol riešiteľom viacerých úloh zameraných na hľadanie
vhodných metód geologického prieskumu pre hĺbkové zakladanie alebo na metódy zakladania
objektov hromadnej výstavby. Riešil projekty VEGA súvisiace s budovaním skládok odpadov
a odkalísk, ako napr. výber neštandardných tesniacich materiálov skládok, určením ich
vlastností a spôsobu zabudovania do dna a svahov skládok, či zmeny mechanických vlastností
popolčeka v čase. S nástupom používania geosyntetických materiálov bol jeho výskum
zameraný na zisťovanie účinnosti vystužených zemín geomrežami, ako i zisťovanie
dynamických modulov hornín a ich korelácií s inými vlastnosťami. Tiež bol zapojený do
dlhodobej úlohy MŽP SR Monitoring geologických faktorov životného prostredia, v rámci
ktorej sa zaoberal antropogénnymi sedimentmi a riešil tému Monitorovanie vplyvu
environmentálnych záťaží na geologické činitele životného prostredia vo vybraných
regiónoch Západných Karpát na lokalitách Nováky, Banská Štiavnica a ďalších.
Široká bola jeho spolupráca s praxou, bol konzultantom i spoluriešiteľom mnohých
úloh v oblasti zakladania stavieb. Skúseností získané z takýchto aktivít vždy naplno
zužitkoval v učebnom procese. Významné boli i jeho aktivity v normotvornej oblasti,
dlhoročne pracoval v komisiách SÚTN, podieľal sa na tvorbe i prekladoch viacerých
technických noriem v oblasti geotechniky a inžinierskej geológie, napr. STN 72 1004
Presiometrická skúška, STN 72 1032 Dynamická penetračná skúška, STN 73 1033 statická
penetračná skúška, STN 73 5040 Názvoslovie a značky v geotechnike, STN 83 8103
Prevádzka a monitoring skládok odpadu, STN 83 8104 Uzavretie skládok odpadu, STN 83
8106 Tesnenie skládok odpadu, STN 73 3041 Horninové konštrukcie vystužené
geosyntetikou. Bol aj členom Českého a slovenského regionálneho komitétu Medzinárodnej
spoločnosti pre mechaniku zemín a geotechnické inžinierstvo.
Odborné poznatky i skúsenosti odovzdával i zbieral na mnohých konferenciách,
ktorých sa vždy rád zúčastňoval. Na pracovisku sme ho vždy vnímali ako priateľského,
veselého, družného a zároveň veľmi skromného a nekonfliktného človeka. Jeho záľubou bolo
cestovanie i športovanie, najmä turistika (i vysokohorská) a neskôr i cyklistika. Ako
cestovateľ videl kus sveta a navštívil množstvo krajín.
Mirko bol dlhoročným členom SAIG a aktívnym podporovateľom našej asociácie.
Odpočívaj v pokoji!
Táňa Durmeková
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