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K NEDOŽITÝM SEDEMDESIATIM NARODENINÁM
DOC. RNDR. LADISLAVA ŠKVARKU, CSC.
Pri príležitosti nedožitých sedemdesiatich narodenín si spomíname na významného
slovenského hydrogeológa, priekopníka v skúmaní podzemných vôd neovulkanitov Slovenska,
doc. RNDr. Ladislava Škvarku, CSc.
Narodil sa 25. októbra 1936 v Tekovskej Breznici a umrel 18. decembra 1992 v Bratislave.
Úspešne ukončil štúdium na Fakulte geologicko-geografických vied, neskôr Prírodovedeckej
fakulty UK v Bratislave odbor inžinierska geológia a hydrogeológia, v roku 1960. V roku 1968
mu bol udelený titul doktor prírodovedy, v roku 1972 získal vedeckú hodnosť kandidát
geologických vied a v roku 1992 vedecko-pedagogickú hodnosť docent, vo vednom odbore
hydrogeológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.
V rokoch 1960 – 1990 pracoval ako hydrogeológ v Geologickom ústave D. Štúra v Bratislave.
Vo svojej viac ako 30-ročnej záslužnej vedecko-výskumnej práci sa venoval predovšetkým štúdiu
hydrogeologických problémov neovulkanitov Slovenska a zostavovaniu hydrogeologických máp
v mierke 1:200 000 a 1:50 000, čo predstavuje jeho najvýraznejší prínos pre rozvoj slovenskej
hydrogeológie. Výsledky jeho práce zásadne zmenili názory na hydrogeologickú funkciu
neovulkanitov Slovenska. Významné zdroje podzemných vôd, ktoré overil v oblastiach
budovaných neovulkanitmi, považované za deficitné z hľadiska zdrojov vody, umožnili zmeniť
koncepciu zásobovania miest Zvolen, Zlaté Moravce, Krupina, zo zdrojov podzemných vôd.
Je jedným zo spoluautorov mapy podzemného odtoku centrálnej a východnej Európy v mierke
1:1 500 000 (Moskva, 1982).
V rokoch 1979 – 1983 pracoval ako expert OSN v Iraku, kde sa venoval vyhľadávaniu nových
zdrojov vody. Bol členom pracovnej skupiny pre hydrogeológiu vulkanických oblastí pri
Medzinárodnej asociácii hydrogeológov a komisie pre hydrogeológiu a inžiniersku geológiu
Karpatsko-balkánskej asociácie.
Výsledky jeho rozsiahlej odbornej práce sú zhrnuté v desiatkach správ, štúdií, posudkov a boli
podkladom pre množstvo publikácií uverejnených v odborných časopisoch a rôznych zborníkoch.
Od 1.9.1990 pôsobil vo funkcii vedúceho Katedry hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty UK
v Bratislave. Na katedre pokračoval v tradíciách a snažil sa presadzovať zastúpenie katedry
v poradných orgánoch MŽP SR. Pod jeho vedením sa katedra podieľala na riešení úlohy
„Hydrogeologický výskum Slovenska„ pre Geologický ústav DŠ, a to zostavením
hydrogeologických máp M 1:50 000 pre územie Zvolenskej kotliny, Breznianskej kotliny, Hornej
Nitry a severnej časti Záhorskej nížiny. Pod jeho vedením bol riešený projekt „Hydrogeologický
výskum súvisiaci s racionálnym využitím podzemných vôd pre Pohronský skupinový vodovod“.
Doc. RNDr. Ladislav Škavarka, CSc. okrem nesporne vysokých odborných kvalít, mal aj veľký
dar, a to poznal ľudí, vedel s nimi vychádzať a vedel svojich spolupracovníkov a podriadených
motivovať. Navždy zostane v našich spomienkach.
Vladimír Hanzel, Renáta Fľaková
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