Doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
Narodil sa 4. augusta 1946. Vysokoškolské štúdium ukončil na Prírodovedeckej
fakulte Univerzity Karlovej v Prahe v r. 1969. Od ukončenia štúdia pôsobí na Ústave vied
o Zemi (predtým Geologický ústav) SAV ako vedúci vedecký pracovník. V minulosti šesť
rokov (1996-2002) pôsobil aj ako riaditeľ tohoto ústavu.
Je významnou vedeckou osobnosťou doma i v zahraničí. Študijné pobyty absolvoval
na renomovaných geologických pracoviskách v Holandsku, Nemecku, Taliansku, Poľsku
Číne, Iráne a Kanade. Venuje sa problematike sedimentológie, stratigrafie a paleogeografie
Západných Karpát; významné sú jeho výsledky v paleontológii a paleoekologických
interpretáciách triasových a jursko-kriedových sedimentárnych prostredí centrálnych
Západných Karpát a pieninského bradlového pásma. Publikoval sám i v spoluautorstve 245
vedeckých článkov, ktoré majú vysoký ohlas (1359 citácií, z toho 433 v karentovaných
periodikách).
Aktívne organizuje geologické exkurzie a vedecké podujatia (semináre, konferencie,
workshopy). Venuje sa propagácií geológie vo verejno-právnych médiách. Paleontologický,
stratigrafický a paleoekologický výskum prezentuje často s veľkou odozvou na významných
domácich i medzinárodných vedeckých podujatiach.
Úspešne viedol a vedie početné domáce výskumné projekty – VEGA, KEGA, APVV
za spoluúčasti riešiteľských kolektívov geologických katedier Prírodovedeckej fakulty UK.
Tieto kolektívy dlhodobo úzko spolupracujú aj na riešení medzinárodných projektov IGCP
UNESCO, Višegrádskeho fondu, bilaterálnych projektov s okolitými krajinami (Česko,
Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Bulharsko). Doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc., viedol
významný medzinárodný projekt IGCP 362, na ďalších IGCP projektoch 262, 458, 463, 556
and 605 sa podieľal a podieľa ako riešiteľ. Je predsedom Slovenského geologického Komitétu
IUGS, Slovenskej Komisie pre UNESCO MZV SR, členom komisie Slovenského Literárneho
Fondu pre prírodné vedy.
Od r. 1991 pôsobí ako externý pedagóg na Katedre geológie a paleontológie
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Podieľa sa na výuke predmetov Sekvenčná
stratigrafia, Paleoklimatológia, Paleoceánológia a Geodynamický vývoj Západných Karpát.
Vychoval 12 ašpirantov a doktorandov. Aktívne pôsobi v štátnicových komisiách pre
magisterské skúšky v programoch geológia a paleontológia, je členom dvoch odborových
komisií (4.1.31 Paleontológia a 4.1.33 Tektonika) pre doktorandské štúdium v študijných
programoch Všeobecná geológia (v súčasnosti Sedimentológia), Tektonika a Paleontológia.
Pôsobí aktívne v odborných spoločnostiach a komisiách. Je predsedom
paleontologickej odbornej skupiny pri Slovenskej geologickej spoločnosti, čestným členom
Polskiego Towarzysztwa geologiczneho a členom Učenej spoločnosti SAV. Do r. 2002 bol
hlavným redaktorom medzinárodného vedeckého periodika Geologica Carpathica,
momentálne v ňom pôsobí ako vedecký redaktor. Je členom redakčných rád viacerých
domácich i zahraničných vedeckých časopisov: Open Paleontology Journal; Iranian Journal
of Earth Sciences, Geological Quaterly, Mineralia Slovaca, Bulletin of Geology, Slovak
Geological Magazine.
Za svoju mimoriadne významnú činnosť bol ocenený viacerými oceneniami: medailou
Jána Slávika, medailou Dimitrija Andrusova, zlatou medailou Geologického ústavu SAV.

