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Zemepisný ústav Slovenskej akadémie vied a umení (predtým Slovenský zemepisný 
ústav), predchodca Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied, bol ziiadeity záko
nom o Slovenskej akadémii vied a umeni č. 135 SI. z. z 2. júla 1942. Začal pôsobiť 1. mája 
1943 v rámci matematicko-prírodovednej sekcie prírodovedného odboru. Administratívne 
patril do I. odbora sekretariátu SAVU. Pôvodná koncepcia ústavu prekračovala rámec 
geografie. Zahŕňala aj vedecké výskumy, ktoré patrih do oblasti sociografie, etnológie a 
demografie. V súlade s tým sa utvorila aj jeho organizačná štruktúra. Podľa systematizácie 
z r. 1943 mal Zemepisný ústav tri oddelenia: zemepisné, etnologické a štatistické. V 
zemepisnom oddelení sa mal sústreďovať výskum územia a obyvateľstva Slovenska a ich 
vzťah k susedným krajinám. Systemizovali sa v ňom dve miesta, jedno pre asistenta 
fyzického zemepisu, druhé pre asistenta antropogeografie. V oddelení etnológie sa mal 
robiť sociografický a národopisný výskum Slovenska. Toto oddelenie bolo predchodcom
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neskoršieho Sociologického a Národopisného ústavu SAVU. Mali ho tvoriť dvaja asistenti, 
jeden pre sociografiu, druhý pre národopis. Štatistické oddelenie sa malo venovať demogra
fickému výskumu Slovákov doma a v zahraničí. Aj v ňom sa projektovali miesta pre dvoch 
asistentov, a to osobitne pre demografický výskum Slovákov doma a v zahraničí’.

Prvým pracovníkom a zároveň aj riaditeľom Zemepisného ústavu sa stal dr. František 
Bokes, ktorý nastúpil do služieb SAVU 1. mája 1943. Súčasne pôsobil aj v Historickom 
ústave SAVU. Pracoval v Zemepisnom oddelení v odbore fyzického zemepisu a antropo- 
geog^afie^ Ďalším pracovníkom ústavu sa stal dr. Peter Gula, ktorý nastúpil 1. októbra 
1943. Pôsobil v Oddelení etnológie a mal na starosti sociografický výskum Slovenska^. 
Počítalo sa aj s prijatím dr. Járra Svetoňa, ktorý rtral robiť výskum zahraničných Slovákov, 
Juraja Palkoviča pre demografiu Slovákov doma a Rudolfa Žatka pre národopis^. Tento 
zámer sa však neuskutočnil, lebo sa nenašli ntzdové prostriedky. V prvej polovici roku 1944 
dr. František Bokes prestal byť pracovníkom Zemepisného ústavu a rraďalej pôsobil len v 
Historickom ústave ^ Neskôr aj dr. Peter Gula prešiel do novozriadeného Sociologického 
ústavu SAVU, v dôsledku čoho Zemepisný ústav de facto zanikol.

Zemepisný ústav sa obnovil až rozhodnutím Povereníctva Slovenskej národnej rady pre 
školstvo a osvetu z 20. decembra 1945^. Predsedom ústavu sa stal prof dr. Ján Hromádka’. 
Na jeho návrh prijali v januári 1946 do ústavu dr. Dominika Polakoviča ako externého 
pracovníka (týždenne mal šesťhodinový pracovný úväzok), ktorý zastával funkciu admi
nistratívneho riaditeľa* * až do 23. mája 1949’. V rokoch 1946-1948 pracoval i. téme 
Vinohradníctvo v oblasti malokarpatskej a Geografia cestového ruchu na Slovensku. Práca 
o vinohradiúctve vyšla tlačou v zborníku Geograpliica Slovaca, výskum druhej témy ustrnul 
v začiatkoch. Prvým interným pracovníkom obnoveného Zemepisného ústavu bol Eduard 
Šimo, ktorý nastúpil 1. decembra 1948 S jeho osobou súvisia začiatky sústavnej 
vedeckovýskumnej čirmosti ústavu.

V rokoch 1948-1953, v období od pohtického prevratu až do založenia Slovenskej 
akadémie vied, sa organizačné pomery na Zemepisnom ústave vyvíjali takto:

Predsedom ústavu až do rezignácie 22. januára 1950 bol prof dr. Ján Hromádka". 
Keďže sa trvale zdržiaval v Čechách, ústav viedol doc.dr. Michal Lukniš. Po rezignácii 
prof dr. Jána Hromádka vymenovah 30. januára 1950 doc.dr. Michala Lukniša za stáleho 
zástupcu predsedu Zemepisného ústavu a poverili ho funkciou predsedu,” a od 1. januára

ústredný archív Slovenskej akad&nie vied v Bratislave, fond Slovenská akadémia vied a umeni (ďalej len 
SAVU),Z-2,č. 841/1943-11.
^ SAVU, Z-2, č. 1299/1943-11.
^ Tamže.

SAVU, R-5, č. 834/1944-11.
’ SAVU, R-3, a. 622/1945-11.
* SAVU,V-2,a. 1119/1945-11.
'' SAVU, Z-5, č. 924/1945-11.
* SAVU, Z-5, a. 804/1946-11; Z-2, i. 203//1946-1.
" SAV, Z-5, a. 1172/1949.
10 SAVU, Z-2, a. 901/1949.

‘ SAVU, V-2, a. 108/1949-11, i. 3328/1949; Z-5, a. 279/1950. 
“ SAVU, Z-5, a. 279/1950.
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1952 za predsedu Zemepisného ústavu‘^ Miesto administratívneho riaditeľa sa po ukončení 
pracovného pomeru s dr. Dominikom Polakovičom 23. mája 1949 viac neobsadilo. Admi
nistratívneho riaditeľa v rokoch 1949-1952 zastupoval dr. Eduard Šimo.

V roku 1949 mal ústav dve oddelenia, a to Oddelenie pre fyzickú geografiu a Oddelenie 
pre antropogeografiu. V roku 1950 sa mah zriadiť dve ďalšie oddelenia pre regionálny 
zemepis a hospodársky zemepis Zostalo však len pri úmysloch, lebo ústavu sa nepodarilo 
prijať predpokladaný počet pracovníkov, takže sa organizačná štruktúra nezmenila'^. V 
roku 1951 boli len dve oddelenia, zatiaľ čo Oddelenia pre hospodársku a regionálnu 
geografiu jestvovah len v organizačnej schéme (mah rozvinúť čiimosť po personálnom 
dobudovaní ústavu)'*.

Početný stav zamestnancov ústavu sa v rokoch 1949-1953 vyvíjal takto;
1949; 2 - dr. Eduard Šimo, Ján Hanzlík (nastúpil 1. novembra 1949),
1950: 3 - dr. Eduard Šimo, Ján Hanzlík, Emil Mazúr (nastúpil 15. júla 1950),
1951:6 - dr. Eduard Šimo, Ján Hanzlík, dr. Emil Mazúr (1. novembra nastúpil vojenskú 

službu), Štefan Bučko (nastúpil 1. januára), Jozefa Cibulová (nastúpila 3. decembra). 
Martin Mihály (nastúpil 15. decembra),

1952:8 - dr. Edirard Šimo, Ján Hanzlík, dr. Emil Mazúr (konal vojenskú službu), Štefan 
Bučko, Jozefa Cibulová, Martin Mihály (31. júla odišiel z ústavu), korešpondentka Alžbeta 
Gregorová (nastúpila 3. novembra),

1953; (pri včlenení ústavu do Slovenskej akadémie vied): 7 (ako roku 1952).
Pohtický prevrat vo februári 1948 viedol k hlbokým zmenám aj v živote Slovenskej 

akadémie vied a umení. V práci vedeckých ústavov sa začali uplatňovať princípy 
marxistickej filozofie, čo viedlo k revízii metodológie, k novému ponímaniu vedeckej práce 
a jej praktického využitia. Presadzovala sa plánovitosť a kolektívnosť vedeckej práce a jej 
zameranie na potreby spoločnosti. Zemepisný ústav ako mladé pracovisko prežilo radikálne 
premeny bez vážnej ších otrasov. V čase prenikavých zásahov do života vedeckých ústavov 
v 1. polovici roku 1951 (prepúšťanie vedeclfych pracovníkov, mšenie ústavov) Správa 
SAVU na svojom zasadnutí 19. júna 1951 skonštatovala, že Zemepisný ústav má zostať 
nezmenený, že jeho pracovníci majú správnu orientáciu, treba sa im však venovať

Začiatkom roku 1949 v zmysle rozhodnutia porady Zbom predsedov vedeckých ústavov 
SAVU 22. januára'* Zemepisný ústav vypracoval päťročný plán, ktorý stanovil hlavné 
vedeckovýskurtmé úlohy na roky 1949-1953. Podľa neho ústav mal pracovať na týchto 
hlavných úlohách:

1. Mapa cestovného rachu na Slovensku,
2. Geomorfologická mapa Slovenska,
3. a) Štúdium slovenských domov a dedinských osád (sic!), 

b) Geografia banských miest a banských krajov,
4. Geografia spôsobov roľníčenia (najmä s ohľadom na južné teplé pásmo Slovenska - 

pestovanie tabaku, papriky, zeleniny a pod ),

SAVU, Zápisnice zo zasadnutí Správy SAVU, zasadnutie 5. februára 1952. 
SAVU, v-2, č. 3371/1949.

'*SAVU, A-01, č. 3328/1950.
'* SAVU, Z-5, a. 933/1951, č. 3080/1951, t. 350/1952.
17 SAVU, Zápisnice zo zasadnutí Správy SAVU.

SAVU, V-2, a. 178/1949.
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5. Geografia priemyslu (drevospracujúceho, banského a kovopriemyslu)’^.
Vedeckovýskumná práca ústavu roku 1949 bola len sčasti zladená s päťročným plánom. 

Doc.dr. Michal Lukniš pracoval na regionálnom výskume Gemera, ktorý’ mal slúžiť ako 
podklad pre regionálny plán. Dr. Eduard Šimo sa venoval hydrografii Hrona a Ján Hanzhk 
robil na svojej práci Kopaničiarska oblasť v Bielych Karpatoch. Z úloh pät ročného plánu 
sa venovala pozornosť len Mape cestovného ruchu na Slovensku (robil sa súpis literatúiy). 
Činnosť ústavu nepriaznivo ovplyvnila okolnosť, že sa musel štyrikrát sťahovat. V tomto 
roku sa začalo s organizáciou externých vedeckých pracovnikov, ktori mali v nasledujúcom 
roku pomáhať plniť pracovné úlohy. Zároveň sa začal utvárať okruh stálych spolupracovní
kov a prispievateľov zborníka Geographica Slovaca^“.

V roku 1950 sa pracovné úsiUe ústavu súsúedilo na jednu z hlavných úloh päťročného 
plánu - Mapu cestovného ruchu na Slovensku, v rámci ktorej sa mala skúmať potencia 
krajiny z aspektu cestovného mchu, ako aj jeho materiálno-technické predpoklady. Do 
výskumu sa malo zapojiť okrem interných pracovníkov aj osem externých spolupracovní
kov, organizovaných vo fyzickogeografickej a antropogeografickej pracovnej komisii 
ústavu. Pre účastníkov terénneho výskumu sa v dňoch 16.-24. júna usporiadal kurz v Malej 
Fatre, v priebehu ktorého doc.dr. Michal Lukniš oboznámil pracovný kolektív s metódou 
práce v teréne a dal mu základné inštrukcie na zbieranie materiálu fyzickogeografickej aj 
ekonomicko-geografickej povahy. Súčasne sa vykonal aj výskum Malej Fatry, časú na sever 
od Váhu Na porade, ktorá sa konala 27. júna 1950, sa vykonali posledné prípravy k 
teréimemu výskumu, v rámci ktorých sa definitívne určilo, kto bude to-ktoré územie 
spracúvaČ^ Ústav už prv požiadal Povereníctvo vnútra o vydanie povolenia pre voľný 
pohyb účastníkov výskumu v teréne. Keďže ho nemalo, terénny výskum sa odkladal, čo 
znemožňovalo ďalšie práce. Z toho dôvodu Zemepisný ústav 19. augusta 1950 požiadal 
prednostu vedeckých ústavov SAVU o zmenu pracovného programu v tom zmy sle, že práca 
na Mape cestovného mchu na Slovensku sa má prerušiť a namiesto nej sa má pracovat na 
individuálnych témach. Podľa návrhu sa dr. Eduard Šimo mal venovať štúdiu pozdĺžnych 
riečttych profilov na Slovensku, Etrúl Mazúr mal vypracovať regionálnu zemepisnú štúdiu

20
’ SAVU, Z-5, č. 438/1949-II-9, pripojené k spisu č. 3097/1949.
SAVU, Z-5, č. 3097/1949; V-2, i. 3371/1949.
SAVU, Z-5, č. 2019/1950, č. 2615/1950, č. 3867/1950.
Plán terénneho výskumu prvého verkorysäio kolektívneho podujatia slovenských geografov je veľmi cenný, 

lebo zachytáva mená úíastníkov výskumu ako aj ich záujem o určité územie Slovenska, preto ho uvedieme v 
podrobnostiach. Územie pôsobnosti účastníkov terénneho výskumu bolo určené podľa okresov takto: 
doc.dr. Michal Lukniš - Hnúšťa, Revúca, Rožňava, Rimavská Sobota, Šafárikovo, Jesenské, dr. Eduard Šimo - 
Piešťany, Myjava, Nová Baňa, Banská Štiavnica, Kremnica, Zvolen, Banská Bystrica, Brezno, Emil Mazúr - 
Puchov, Považská Bystrica, Bytča, Rajec, Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Ján Hanzlík - Nové Mesto nad 
Váhom, Trenčín, Turčianske Teplice, Turčiansky Svätý Maitin, Ružomberok, Dolný Kubín, Trstená, Liptovský 
Svätý Mikuláš, Liptovský Hrádok, Marta Gerschdorfová - Hava, Bánovce nad Bebravou, prof.dr. Jozef Martmka 
- Košice, Prievidza, dr. Ján Verešík - Skalica, Senica, Trnava, Hlohovec, Sered’, Galanta, Senec, Levice, 
Želiezovce, Nitra, Jozef Kosír - Čalovo, Komárno, Hurbanovo, Štúrovo, Šaľa, Nové Zámky, Šurany, Vráble, Zlaté 
Moravce, Gelnica, Moldava nad Bodvou, Jozefa Cibulová-Šahy, Krupina, Modrý Kameň, Lučenec, doc.dr. Anton 
Šima - Vysoké Tatry, dr. Ján Purgina - Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Margita Kurpelová - Poprad, Spišská 
Nová Ves, Ján Kamiš - Svidník, Bardejov, Sabinov, Prešov, Giraltovce, Martin Mihály - Medzilaborce, Stropkov, 
Vranov nad Topľou, Sečovce, Trebišov, Humenné, Michalovce, Snina, Sobrance, Veľké Kapušany, Kráľovský 
Chlmec. SAVU, Z-5, č. 2617/1950.



313

o Javomíkoch a JánHanzUk mal začať pracovať na štúdii Pohyb obyvateľstva na Slovensku 
(vplyv ekonomických činiteľov na zmeny ľudnatosti). Správny zbor SAVU 7. septembra 
1950 schválil zmenu pracovného programu Terénny výskum programovaný v rámci 
spracovania Mapy cestovného ruchu na Slovensku sa napokon vôbec neuskutočnil, lebo 
Povereníctvo vnútra - referát štátnej bezpečnosti zakázalo prácu v teréne^'*. V dôsledku toho 
pracovníci ústavu pokračovali v spracúvaní spomenutých individuálnych tém.

Správa SAVU na svojom zasadnutí 26. októbra 1950 prerokovala plány prác vedeckých 
ústavov na rok 1951. Pracovný plán Zemepisného ústavu kritizoval ing. Ivan Kuhn, 
pracovník Slovenského plánovacieho úradu v Bratislave. Vytýkal mu, že nezodpovedá 
konkrétnym potrebám spoločnosti, vôbec sa v ňom nespomínala taká naliehavá otázka, 
akou je hospodársky zemepis Slovenska. Najväčšiu prekážku videl v tom, "že pracovníci 
- zeměpisci na Slovensku sú odchovanci starších škôl". Uviedol, že si treba brať za vzor 
sovietske zemepisné práce, ktoré "môžu veľmi účinne prispieť k udomácneniu správnej 
metodológie v zemepise". Odporúčal, aby Zemepisný ústav spracoval hospodársky zemepis 
Slovenska a prisľúbil odstrániť prekážky, ktoré by mohli vzniknúť zo zachovania štátneho 
tajomstva. Ústav mal aj naďalej pokračovať v regionálnom výskume. Správa SAVU 
pripomienky ing. Ivana Kulma prijala a požiadala Zemepisný ústav, aby podľa nich upravil 
svoj pracovný pláa Upravený plán ústavu Správa SAVU schválila 7. decembra 1950“. 
Úplne sa upustilo od ďalších prác na Mape cestovného mchu na Slovensku a namiesto nej 
sa zaradilo do plánu spracovanie hospodárskeho zemepisu Slovenska^*

V roku 1951 mal Zemepisrty ústav pracovať na dvoch hlavriých úlohách, ktoré mali 
kolektívny charakter. Pri ich plnení sa počítalo aj so spoluprácou externých pracovníkov. 
Boh to hospodársky zemepis Sloverrska a geomorfologická mapa Slovenska. Kým prvá 
úloha vyhasla ešte v prípravnom štádiu, reahzovanie druhej úlohy sa stalo podnetom pre 
sústavný geomorfologický výskum Slovenska, v ktorom sa pokračovalo aj na pôde Geogra
fického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Metodickým vzorom pre spracovanie hospodárskeho zemepisu Slovenska mala byť 
práca sovietskeho geografa N.N. Baranského, Hospodársky zemepis ZSSR^’. V záujme 
splnenia tejto pohtický nahehavej úlohy sa zo strany Zemepisného ústavu urobih všetky 
organizačné opatrenia. Vypracovala sa osnova práce,^* zostavil sa autorský kolektív^’ a 
požiadal sa Slovenský plánovací úrad, aby poskytol štahstické údaje. Tieto opatrenia však 
boh zbytočné, lebo Slovenský plánovací úrad 19. marca 1951 oznámil, že nemôže 
poskytnúť žiadané štatishcké údaje, lebo sú tajné’“. To malo za následok, že sa práce na 
tejto úlohe úplne a definitívne zastavili.

27

’ SAVU, Z-5, č. 3199/1950.
’SAVU, A-01, č. 3328/1950.
* SAVU, Zápisnice zo zasadnutí Správy SAVU.
* SAVU, Z-5, í. 4412/1950, č. 5340/1950.
SAVU, Z-5, č. 3080/1951.
Základ osnovy práce tvorili tieto kapitoly: Prírodné predpoklady pre hospodárstvo Slovenska, Obyvateľstvo, 

Geografia priemyslu. Poľné hospodárstvo. Geografia dopravy na Slovensku. Jednotlivé kapitoly sa podrobne 
rozpracovali na podkapitoly. Napríklad kapitola Prírodné predpoklady pre hospodárstvo Slovenska malo tieto 
podkapitoly: a) Povrch, b) Podnebie, c) Pôda, d)Vegetácia, e) Nerastné bohatstvo. SAVU, Z-5, č. 938/1951.

Autorský kolektív tvorili: dr. František Bokes, Štefan Bučko, Jozefa Cibulová, Ján Hanzlík, Šarlota Hažírová, 
Ján Kamiš, prof dr. Jozef Martinka, Emil Mazúr, Klára MichalčDcová, Pavol Plesnik, Eva Sadloňová, Andrej 
Sopira, doc.dr. Anton Šima, dr. Eduard Šimo, dr. Ján Verešík a Ján Víťazka. SAVU, Z-5, č. 933/1951.

SAVU, Z-5, č. 350/1952.
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S geomorfologickým mapovaním Slovenska sa pôvodne malo začať v povodí Ipľa, 
Kysuce, horného Váhu, v Gemeri a na Orave^'. Na žiadosť Povereníctva školstva, vied a 
umení, ktoré malo záväzok voči Povereníctvu pôdohospodárstva vykázať určité výsledky 
vo vedeckom výskume v oblasti VysokýchTatier,^^a na odporúčanie Ústredného kontrolné
ho a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, oblastnej pobočky v Bratislave^\ začalo sa 
s mapovaním severného Slovenska. Mapovanie prebiehalo v letných mesiacoch. Zúčastnili 
sa ho asistenti a poslucháči Prírodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity pod vedením 
doc.dr. Michala Lukniša a dr. Emila Mazúra. Pracovalo sa na územi severnej Oravy, 
severnej časti Strážovskej homatiity, Javomíkov, dvoch tatranských dolín a v Gemeri^"'.

Vo vedeckovýskumnej práci Zemepisného ústavu roku 1952 dominoval výskum 
podmienok pre pestovanie teplomilných rastlín v okrese Hurbanovo, ktorý sa konal v rámci 
celoštátnej tohy, koordinovanej Ústavom zemědělské ekonomiky v Prahe. Na výskume 
pracovah doc.dr. Michal Lírkniš, dr. Eduard Šimo, Štefan Bučko, Jozefa Cibulová a Martin 
Mihály. Okrem toho sa pokračovalo na úlohách z predošlého roku (geomorfologická mapa 
Slovenska, pohyb obyvateľstva na Slovensku, regionálny výskum Gemera). V rámci 
geomorfologického výskumu sa pracovalo na Mape erózie pôdy. V súvise s tým sa robil 
terénny výskum v povodí Slanej, Ipľa a Nitry. Pokračovalo sa aj v geomorfologickom 
mapovaní v oblastí Liptovských Tatier a Hornej Nitry^’.

V 1. polovici r. 1953, po včlenenie Zemepisného ústavu do Slovenskej akadémie vied, 
sa prevažne pokračovalo v plnení úloh z predošlého roku^.

Pracovníci Zemepisného ústavu nevydaU samostamú knižnú publikáciu, výsledky 
svojej práce uverejňovah v zborníku Geografica Slovaca (od roku 1950 Zemepisný sborník 
SAVU), ktorý sa redigoval na ústave. Publikovali v ňom päť štúdií, z toho doc.dr. Michal 
Lukniš tri (1949,1950,1951) a ďalšie dal dr. Dominik Polakovič (1949) a dr. Eduard Šimo 
(1950). Mladší pracovníci - absolventi univerzity, sledovali odbornú literátům a referovali 
o vedeckých podujatiach. Svoju vedeckú tvorbu publikačné zhodnotili až v neskorších 
rokoch.
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Juraj Žudel

HISTORY OF THE GEOGRAPHICAL INSTITUTE OF THE SLOVÁK 
ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS, 1943-1953

The Geographical Institute of the Slovák Academy of Sciaices and Arts, (at the beginning called Slovák 
Geographical Institute, a predecessor of the the Institute of Geography ofthe SAS was established on the basis of 
an Act on the Slovák Academy of Sciences and Arts No 145 of July 2, 1942. It began to work as a part of the 
section of mathematical and natural Sciences on May 1, 1943. Administratively H belonged to the Ist section of 
the secretariate ofthe SASA. The originál conception of the Institute suipassed the frame of geography. It included 
also scientific research conceming sociography,' ethnology and demography. In accordance, also its organizational 
structure was formed. According to systemization of 1943, the Geographical Institute had three departments: 
geograpliical, ethnological and statistical. The geographical department was to concentrate research of the territory 
and population of Slovakia and their relation to the neighbouring countries. At the department of ethnology, 
ethnologic and sociographical research of Slovakia was to be carried out This d^artment was predecessor of the 
later Sociological and Ethnological Institutes of the SASA. The task of the statistical department was to dedicate 
itself to the demographic research of the Slovaks at horne and abroad.

The first employee and simultaneously director of the Geographical Institute was Dr. František Bokes, who 
entered the Services of the SASA on May 1, 1943. He was simultaneously active at the Historical Institute of the 
SASA. He worked at the geographical department in the specialty of physical the geography and anthropo- 
geography. Another worker of the Institute was Dr. Peter Gula, who took up his responsibiUty on October 1,1943. 
He was active in the Departmoit of Ethnology, particularly in the field of sociographic research of Slovakia. During 
the first half of 1944, Dr. František Bokes gave up the employment at the Geographical Institute altogether and 
continued only in the Historical Institute. Later also Dr. Peter Gula passed to a newly established Sociological 
Institute of the SASA, and consequently the Geographical Institute actually ceased its existence. It was renewed 
aíter the resolution of the Delegation of the Slovák National Board for the education and cultural activities of 
December 20, 1945. The chairman od the Institute became Prof. D. Ján Hromádka. The first regular employee 
wasMr. Eduard Šimo, who entered the Institute on December 1,1948. The beginnings ofthe Institute’scontinuous 
research and scientific activities are connected with this personality.

In the years 1948-1953, in the period of political coup ďetat until the foundation of the Slovák Academy of 
Science the organizational structure of the Geographical Institute developed as follows:

The chairman, until his resignation on January 22,1950, was Prof. Dr. Ján Hromádka. As he was permanently 
staying in Czechia, the Institute was managed by Assoc. Prof Dr. Michal Lukniš. After the resignation of Prof 
Dr. Ján Hromádka, Assoc. Prof Dr. Michal Lukniš was appointed a standing deputy of the chairman of the 
Geographical Institute and a delegated chairman, and trom January 1, 1952, a chairman of the Geographical 
Institute. In the years 1949-1951, the Institute had two departments - Department of Physical Geography and 
Department of Anthropogeography.

As for the number of employees in the years 1949-1953, it was as follows: 2 employees in 1949,3 in 1950,6 
in 1951,8 in 1952, and 7 in 1953, when the Institute was included in the Slovák Academy of Sciences. The political 
upheaval in February 1948 lead to deep changes in the life ofthe Slovák Academy of Sciences and Arts. Principles 
of the Marxists philosophy were applied and that lead to the revision of methodology, new interpretation of the 
scientific work and practical application. Plaruiing and team work, as well as its orientation to the needs of society 
was emphasized. The Geographical Institute as a young scientific centre survived the radical changes without any 
serious shocks. In the period of pervading interventions in the life of the scientific institutions, in the first half of 
1951 (firing of the scientists, closing of the institutes) the Administration of S ASA stated in its session of June 19, 
1951 that the Geographical Institute should ronain unchanged.

By the beginning of 1949 in the sense of the resolution of the Assembly of the chairmai of the scientific 
institutes of SASA, the Geographical Institute worked out a five year plaň that set the following main scientific 
tasks for the years 1949-1953:

1. Map oftravel industry in Slovakia
2. Geomorphological map of Slovakia
3 a. Study of the Slovák houses and rural communes 

b. Geography of the mining towns and mining regions
4. Geography of farming (with regard to the southem warm belt of S lovakia - cultivation of tobacco, peppers, 

vegetables, etc.).
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5. Geography of industry (wood-processing, mining and metal-processing industries).
From 1949 on the scientific work of the Institute was only partially agreeing with the five year plaň. Out of 

the tasks of the five year plaň, attention was paid only to the Map of the travel industry in Slovakia, During this 
year, organization of extemal scientists, who were to help to fulfill the scientific tasks, started. At the samé year 
a circle of standing contributors to the miscellany Geographica Slovaca was gathered.

In 1950 the working effort of the Institute concentrated on one of the principál tasks of the five year plaň - the 
Map of the travel industry in Slovakia, within which potential of landscape had to be studied from the aspect of 
travel, as well as the matéria! and technical dispositions for travel. Besides the regular workers of the Institute, 
also eight extemal ones, organized in a physical-geographical and anthropogeographical working commission of 
the Institute were participating at the research. A training course in the Malá Fatra Mts was organized for the 
participants of the field research in June 16-24. But the field research was not realized as the Delegation of Home 
Affairs - department of state security - prohibited the work in terrain.

Administration of SASA in its session of Octobo- 26, 1950 discussed the working plans of the scientific 
institutes for the year 1951. At that occasion the working plaň was submitted to a critique, asserting that it did not 
respond to the particular needs of the society - it lacked such an important issue as the economic geography of 
Slovakia was. Consequently, the working plan of the Institute had to be changed. Further works conceming the 
Map of travel industry in Slovakia were suspended and instead the processing of the economic geography of 
Slovakia was included.

In 1951 there were two main tasks of team work náture to be worked úpon at the Geographical Institute. It 
was the Economic Geography of Slovakia and the Geomorphological M^ of Slovakia. While the first task was 
abandoned in the first stage of preparation (the Institute did not succeed in obtaining the statistical data on economy 
of Slovakia, as they were confidential), implementation of the second task became a stimulus for a consistent 
geomorphological research in Slovakia, and it continued also in the premises of the Institute of Geography of the 
Slovák Academy of Science.

The scientific work of the Geographical Institute in 1952 was dominated by the investigation of the conditions 
for cultivation of thermophilous plants in the district of Hurbanovo, carried out within tlie framework of national 
tasks, coordinated by the Institute of agricultural economy in Prague. Geomorphological research concentrated on 
the Soil Erosion Map and geomorphological mapping.

In the first half of 1953, after the inclusion of the Geographical Institute in the Slovák Academy of Sciences, 
prevailingly the tasks of the preceding year were worked on.

The workers of the Geographical Institute did not publish any full-size publication. They published results of 
their work in the miscellany Geographica Slovaca (from 1950 Geographical miscellany of the SASAJ, edited at 
the Institute. Younger colleagues - university graduates kept in touch with the scientific literatúre and reported on 
scientific events. They made use of their scientific efforts in publications in the subsequent years.

Translated byH. Contrerasová


