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60 ROKOV, Z TOHO 40 HYDROGEOLÓGOM, PETRA MALÍKA
Šéfredaktorka nášho profesijného časopisu ma požiadala, aby som pri príležitosti 60 ročného jubilea napísal čo to
o RNDr. Petrovi Malíkovi, CSc., vedúcom oddelenia hydrogeológie a geotermálnej energie na Štátnom geologickom
ústave Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ), prezidentovi Slovenskej asociácie hydrogeológov. Na jednej strane úloha milá
a ľahká, na tej druhej náročná − ako na pár riadkoch zachytiť takú mnoho rozmerovú osobnosť?
Možno by stačilo len spísať zoznam projektov ktoré navrhol, presadil, úspešne viedol a zavŕšil, na národnej
i medzinárodnej úrovni. Pridať zoznam hoci len najdôležitejších a prelomových publikácií, zavedené metodiky,
zoznam diplomantov a doktorandov ktorých viedol, plochu území pokrytých hydrogeologickými mapami. Spomenúť
konferencie a semináre na ktorých organizácii sa podieľal, prednesené odborné príspevky a sekcie vedené s jemu
vlastným humorom, čas strávený v odborných i hodnotiacich komisiách, redakčných i vedeckých radách. Členstvo
a činnosť v národných i medzinárodných profesijných organizáciách. Jeho veľkou zásluhou ostáva budovanie
materského pracoviska − oddelenia hydrogeológie a geotermálnej energie na ŠGÚDŠ ktoré už dlhé roky vedie.
Nemožno nespomenúť i pedagogickú, expertnú a rozsiahlu posudkovú činnosť. Obraz osobnosti by nebol úplný, keby
sme nespomenuli účinkovanie vo folkovom zoskupení Huguč (Hudobná úderka GÚDŠ) v mladých rokoch, kde
pôsobil ako hráč, skladateľ a manažér.
Z uvedeného je zrejmé, že za výsledkami stojí jeho cieľavedomosť, pracovitosť, trpezlivosť, invencia a schopnosť
sústrediť sa a pracovať naraz na viacerých úlohách. Ale prvotnou a podstatnou príčinou bola a je jeho láska k prírode,
k vode, k prameňom. Obzvlášť krasovým prameňom, krasu ako takému, jaskyniam. Len tak možno zdôvodniť
kilometre a kilometre nachodené za každého počasia, dni strávené čvachtaním sa v potokoch a potôčkoch, často
v ťažkých podmienkach, preliezanie húšťav pri hľadaní a dokumentovaní prameňov, hydrometrovacích prácach.
Symbolický je príbeh spojený s prameňom, ktorý nájdete na hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape
Slovenského krasu v mierke 1 : 50 000 pod symbolickým číslom 1000 (...a nesymbolickým pracovným číslom P62).
V pamätnej knihe penziónu, v ktorom sme boli ubytovaní pred pár rokmi počas mapovania Slovenského krasu, sme
objavili záznam staršieho návštevníka. Pán z Českých Budějovíc tu opisoval, ako sa vybral hľadať Mačaciu dieru –
jedinú prístupnú jaskyňu s vodou na celej Plešiveckej planine. Bolo to na základe trocha mystického článku
uverejného v roku 1970 v onedlho zakázanom časopise Skaut-Junák. Skupina starších chlapcov prežila týždne na
planine len vďaka tejto vode. Samotná planina nebola v článku pomenovaná, no boli tam súradnice z ktorých sa to
dalo vyčítať. Súradnice Mačacej diery však boli zadané so zjavnou chybou – pán z Českých Budějovíc sa po rokoch
vydal na cestu, aby jaskynku predsa len našiel a zanechal správne súradnice v knihe návštev spolu s výstrižkom
zo starého časopisu. Dr. Malík si súradnice osvojil, viacerí sme následne museli prechádzať Plešiveckou planinou až
k tomuto vzdialenému bodu, a napokon sa priznal, že ako tínedžer tento príbeh čítal a asi bol tou hlavnou pohnútkou,
ktorá ho viedla k cieľu stať sa hydrogeológom.
Nuž, podarilo sa Ti to, robíš to dobre, v tejto službe si dôstojne a so šarmom zošedivel.
Ďakujeme.
Veľa dobrých dní.
Peter Malík sa narodil v Bratislave dňa 31. 12. 1958. Po ukončení základnej školy s rozšíreným vyučovaním
anglického jazyka študoval na gymnáziu Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave, ktoré ukončil
maturitou v roku 1978. Vysokoškolské štúdium na Katedre hydrogeológie a inžinierskej geológie Prírodovedeckej
fakulty Univerzity Komenského (1978 − 1983) ukončil diplomovou prácou „Korelácia hydrogeologických
a geofyzikálnych parametrov zvodneného prostredia“, s pochvalou ministra a ziskom titulu Rerum Naturalium Doctor
(RNDr). Tu pod vedením skúsených vysokokvalifikovaných pedagógov položil základy svojej neskoršej odbornej
činnosti. Tam neskôr v období 1988 − 1993 realizoval aj štúdium vedeckej ašpirantúry (téma „Vplyv rozdielností
v charaktere a stupni porušenia horninových masívov na obeh podzemných vôd“), ktoré zavŕšil získaním titulu
kandidáta prírodných vied (CSc.). Hneď po ukončení II. stupňa univerzitného štúdia nastúpil 1. augusta 1983 na
ŠGÚDŠ – v tom čase na GÚDŠ, na ktorom okrem roka, počas ktorého bol súčasťou záštity hlavného mesta Prahy
proti prípadnému útoku imperialistov z juhu a najmä západu, pracuje dodnes. Nedielnou zložkou prípravy na
neskoršie povolanie bol pobyt v prírode − v skautingu, neskôr v turistickom oddiele, či trampskom hnutí.
Peter spočiatku pracoval ako radový hydrogeológ, pod vedením dobrých učiteľov si osvojoval základy
mapovania, hydrometrovania, poznávania hornín, logickú nadväznosť geologickej a hydrogelogickej stavby
jednotlivých častí Západných Karpát, prístup k riešeniu problémov spojených s realizáciou vrtných prác a budovaním
objektov, možnosti využitia príbuzných metód (napr. hydrogeochémia, izotopová geológia) v hydrogeologickej praxi.
Veľmi skoro ho však začali poverovať samostatným riešením úloh; medzi prvé patrí hydrogeologické mapovanie na
území „melafýrovej série“ v severovýchodnej časti Nízkych Tatier, neskôr Spišsko-gemerského rudohoria (povodia
Hnilca vo Volovských vrchoch), hydrogeologický výskum a bilančné hodnotenie Čachtických a Brezovských Karpát,

PODZEMNÁ VODA, 24(2), 2018, 187 – 189

188

štruktúrno-hydrogeologická analýza karbonátov triasu krížňanského príkrovu vo Veľkej Fatre. Už v tomto období sa
črtala šírka i hĺbka jeho odborného záberu, aktivít.
Za jednu z hlavných treba považovať, hoci v súčasnej dobe nie je dostatočne oceňovaná, tvorbu
hydrogeologických máp, na ktorej má leví podiel. Ako mapujúci hydrogeológ, ako autor máp i metodík, zodpovedný
riešiteľ. Jeho podiel pri vydaní reedície a kompletizovaní série hydrogelogických máp Slovenska v mierke 1 : 200 000
je veľký. Najvýznamnejšia je však jeho práca na tvorbe, zostavovaní, publikovaní a aprobácii základných
hydrogeologických a hydrogeochemických máp Slovenska v mierke 1 : 50 000, kde je aj spoluautorom metodiky.
Tieto boli predmetom riešenia veľkých projektov pod jeho vedením v rokoch 1991 − 1993 (11 regiónov; spolu 2889
km2 – ešte bez hydrogeochemického ekvivalentu), 1994 − 1999 (9 regiónov s 4078 km2), 2002 − 2006 (9 regiónov
s 4272 km2), 2007 − 2013 (10 regiónov s 5323 km2) a aj v súčasnosti 2013 − 2020 (6 regiónov s 2579 km2). Spolu
s mapami, ktoré boli súčasťou riešenia úloh geologického prieskumu, tak je v súčasnosti v tejto mierke zmapovaných
vyše 30 % územia SR. Tento typ úloh spojených kvantitatívnym hodnotením regiónov a praktickým dopadom pre
zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou je tiež stabilnou súčasťou pracovného portfólia Dr. Malíka. V rámci týchto
úloh pôsobil ako hlavný autor najmä v oblasti pohoria Branisko, vo Veľkej Fatre, v Slovenskom krase
a v Brezovských Karpatoch.
Nové poznatky a prístupy v širšej oblasti hydrogeológie často prinášajú i projekty tematického charakteru na
ktorých sa podieľal, z ktorých mnohé sú jeho „dieťaťom“ a ktoré často vedie, a to národných i v rámci medzinárodnej
spolupráce. Z mnohých spomeňme: COST 65 „Hydrogeological aspects of groundwater protection in karstic areas“
(1991 − 1995), DANREG-Danube Region Environmental Geology Programme, Hydrogeological Map 1:200 000 +
Explanatory Notes (1993 − 1998), COST 620 „Vulnerability and risk mapping for the protection of carbonate (karst)
aquifers“ (1997 − 2002), (1997 – 2000) projekt Ochrana krasových prameňov v oblasti Donovaly – Banská Bystrica,
ktorý sa realizoval v rámci spolupráce s Rúrskou univerzitou v Bochumi (mult. Prof. Veizer) s podporou Volgswagen
Stiftung, projekty IAEA Sulphur isotopes in atmospheric precipitation on the territory of Slovak Republic
(1995 − 1998), Combined Hydrograph and Isotopic Baseflow Separation for the Upper Vah Catchment Vulnerabilty
Assessment (2004 − 2011), Using Isotope Techniques to Assess Water Resources in Georgia (2007 − 2010), ďalej
projekt INCO–COPERNICUS Sustainable management of groundwater in karstic environments – STALAGMITE,
zameraný na ochranu podzemných vôd v krasovom horninovom prostredí (1999 − 2001), projekt štrukturálnych
fondov EÚ INTERREG IIIA HU-SK-UA Environmentálny stav a udržateľný manažment cezhraničných maďarskoslovenských útvarov podzemných vôd (ENWAT; 2006 − 2008), projekt spracovania hydrogeologických dát pre širšie
spoločenské ciele environmentálneho manažmentu Komplexná geologická informačná báza pre potreby ochrany
prírody a manažmentu krajiny (GIB-GES, 2007 − 2011), „eurofondové“ projekty ASFEU (v súčasnosti Výskumnej
agentúry) − Výskum dopadu klimatickej zmeny na dostupné množstvá podzemných vôd v SR a vytvorenie
expertného GIS (ITMS kód 26220220002), Integrovaný systém pre simuláciu odtokových procesov − ISSOP (ITMS
kód 26220220066), Výskum zraniteľnosti podzemných vôd pre manažment trvalo udržateľného využívania
podzemných vôd v BSK (ITMS kód 26240220059) – všetky tri riešené medzi rokmi 2009 až 2014, ako aj projekt
LIFE11 ENV/SK/001023 Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom
systéme Krásnohorskej jaskyne (KRASCAVE, 2011 − 2018).
Už v relatívne mladom veku ho poverili vedením oddelenia. Osvedčil sa aj v tejto role. Dokázal vhodne skĺbiť
veľké individuality starších autorít, odbornosť fachmanov v strednom veku s nadšením a novými odbornosťami
mladosti. Rád spomína ako zabezpečil prepravu Ing. E. Kullmana, DrSc. staršieho cez vodný tok ku krasovým
prameňom na druhom brehu suchou nohou na vlastnom chrbte. Pracovisko v priebehu rokov postupne dopĺňal
odborne i povahovo vhodnými typmi pracovníkov. Adeptov poznal počas vlastnej pedagogickej činnosti, jednak ako
externý učiteľ na svojej alma mater (v rokoch 1991 − 1995, keď prednášal Hydrauliku podzemných vôd a viedol
cvičenia predmetu Podzemné vody a ich prieskum), potom viac ako vedúci diplomových, neskôr i doktorandských
prác. Ním zavedený spôsob mapovania vo väčšom kolektíve po dvojiciach zaisťoval jednak bezpečnosť v často
zložitých podmienkach, jednak slúžil ako výchova mladých adeptov, jednak ako prirodzený teambuilding.
Bohatá je i jeho publikačná činnosť, v súčasnosti zoznam literatúry zahŕňa okolo 400 položiek, ďalších asi
100 položiek tvoria správy archivované v Geofonde ŠGÚDŠ. Najčastejšími témami jeho publikácií sú praktické
výsledky stanovenia hydraulických parametrov hornín, hodnotenie zraniteľnosti podzemných vôd, využívanie
izotopových analýz pre určovanie genézy podzemných vôd, analýza výtokových čiar najmä krasových prameňov,
regionálne vzťahy v rámci menších hydrogeologických štruktúr v Západných Karpatoch či bilančné hodnotenia
množstiev podzemných vôd.
Dr. Malík je členom viacerých národných i medzinárodných profesijných organizáciách a združeniach na národnej
(SAH − Slovenská asociácia hydrogeológov, SGS – Slovenský geologická spoločnosť) i medzinárodnej (IAH –
International Association of Hydrogeologists, AIH – American Institute of Hydrology, IGA – International
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Geothermal Association) báze. Pre svoje kvality je v mnohých začlenený i do vedúcich štruktúr, v súčasnosti je
prezidentom SAH.
Mnoho času venuje i práci v rôznych odborných komisiách (TNK – Technická normalizačná komisia,
KKZZ − Komisia pre klasifikáciu množstiev podzemných vôd / Komisia pre schvaľovanie množstiev podzemných
vôd – poradný orgán Ministra životného prostredia, pracovná skupina Integrovaného manažmentu krajiny − poradný
orgán Ministra životného prostredia), je členom Komisie pre skúšky odbornej spôsobilosti pri MŽP a zasadal alebo
zasadá v redakčných radách viacerých časopisov (Podzemná voda, Journal of Hydrology and Hydromechanics,
Slovak Geological Magazine, Geologické práce – Správy, Mineralia Slovaca, Slovenský Kras). Je členom Vedeckej
rady ŠGÚDŠ, redakcie edície Vysvetlivky ku geologickým mapám 1 : 50 000, a vedeckým redaktorom edície
vysvetlivky k základným hydrogeologickým mapám vydávaných vydavateľstvom Dionýza Štúra. Slovensko v rokoch
2009-2017 reprezentoval v IUGS ako člen Národného geologického komitétu.
Veľa času i úsilia venuje i posudkovej činnosti, vzhľadom na svoje rozsiahle vedomosti a skúsenosti je
vyhľadávaným odborníkom pre mnohé oblasti.
Jeho práca bola ocenená viacerými oceneniami a vyznamenaniami, spomeňme Medailu Slovenskej asociácie
hydrogeológov za organizovanie hydrogeologického výskumu a medzinárodnej spolupráce v hydrogeológii a za
metodický prínos v hydrogeologickom výskume a prieskume (udelená dňa 25. 10. 2000 v Herľanoch); Čestné
uznanie ministra životného prostredia za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie
(udelená dňa 07. 09. 2007 v Banskej Štiavnici); Cenu ministra životného prostredia SR za mimoriadne výsledky
a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a rozvoji environmentalistiky (udelená dňa 04. 06. 2012
v Bratislave); či Striebornú medailu Štátneho geologického ústavu za významný prínos vo vedeckom poznaní
geologickej stavby Západných Karpát (udelená dňa 15. 10. 2015 v Bratislave).
O RNDr. Petrovi Malíkovi, CSc. by sa dalo písať mnoho. Namiesto toho mu zaprajeme mnoho dobrých dní
a rokov v zdraví a radosti z práce i v osobnom živote.
Juraj Michalko

