
Ing.  JÁN  BARTALSKÝ CSc. 
*29.5.1927 – †21.8.2006 

 
        Ing. Ján Bartalský sa narodil 29.5.1927 v Záhorskej Vsi. Po ukončení stredoškolského 
štúdia študoval na VŠT Bratislava, neskoršie na VŠB v Ostrave, ktorú ako banský inžinier 
ukončil v roku 1950.  
        Po skončení štúdií pôsobil v Geologickom ústave Dionýza Štúra, kde pracoval ako 
vedecký pracovník na systematickom mapovaní banskoštiavnického rudného poľa. V roku 
1952, po zriadení Východoslovenského rudného prieskumu v Spišskej Novej Vsi bol J. 
Bartalský preradený do tejto organizácie, kde zastával funkcie odborného a hlavného geológa 
a neskôr hlavného inžiniera. V roku 1958 po vzniku Geologického prieskumu n.p.  so sídlom 
v Turčianskych  Tepliciach, neskôr v Žiline, pracoval ako geologický námestník. V roku 1965 
došlo k  rozdeleniu Geologického prieskumu na 2 podniky, a to na IGHP, n.p., Žilina a 
Geologický prieskum, n.p., Spišská Nová Ves, kde Ing. J. Bartalský zastával funkciu 
podnikového riaditeľa až do roku 1988. V rokoch 1988 – 1991 tu pracoval ako odborný 
pracovník – špecialista, a v roku 1991 odišiel do starobného dôchodku. 
        Výsledkom práce organizácie pod jeho vedením do roku 1989 bolo objavenie a 
preskúmanie 750 ložísk. Osobitne je potrebné spomenúť „Ložiskovú štúdiu Spišsko – 
gemerského rudohoria“, ktorá vyústila do zostavenia prognóznych máp a odporúčania pre 
ďalší postup prieskumných, resp. ťažobných prác. Počas jeho vedenia boli riešené náročné 
geologické prieskumy, výpočty zásob a technické programy na celú škálu nerastných surovín, 
pre celé územie Slovenska. Mal nezmazateľnú zásluhu na odbornej výchove pracovníkov, 
budovanie materiálno – technickej základne a na rast ekonomickej a materiálnej hodnoty 
podniku. 
        Jeho široký odborný záber ho predurčil na funkcie v deviatich odborných spoločnostiach. 
Stál pri zrode časopisu Mineralia Slovaca, a v rokoch 1971 – 1988 pôsobil ako jeho hlavný 
redaktor. Je autorom a spoluautorom mnohých odborných publikácií a monografií, akými sú 
Nerastné suroviny Slovenska, Smolník – mesto medenorudných baní, Ložiská nerastných 
surovín Slovenského Rudohoria, Zborníka o nerudných surovinách Slovenska, a ďalších, ako 
i početných záverečných správ a výpočtov zásob. 
        Za aktívnu a svedomitú prácu mu boli udelené banícke a štátne vyznamenania: Za 
pracovnú vernosť (1966), Za zásluhy o výstavbu (1969), Rad červenej hviezdy práce (1977), 
Rad červenej zástavy práce (1982) a pri jeho životnom jubileu Rad práce (1987). 
                Slovenská geológia s úctou spomína na vykonanú prácu Ing. Jána Bartalského Csc., 
ktorý bol jedným z hlavných organizátorov a priekopníkov, hlavne ložiskovej geológie, na 
Slovensku.          
 
  
  


