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KfíOJVíKA 

RNDr. Anton Porubský, CSc, šesťdesiatročný 

Pri spätnom pohľade na rozvoj slovenskej hydrogeológie, iej nezvyčajne rýchly 
vývoj a výskum sa nám nechce ani veriť, že aj táto oblasť má už svojho šesťdesiat
nika. Je ním RNDr. Anton Porubský, CSc. 

Jubilant sa narodil 23. februára 1918 v Bánovciach nad Bebravou. Vo svojom 
rodisku získal aj základné a stredoškolské vzdelanie. Vysokoškolské štúdiá ukončil 
na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v odbore zemepis — prírodopis. 
Doktorát z prírodných vied získal po obhajobe dizertačnej práce zaoberajúcej sa 
územím Manína na Považí v roku 1950. 

Po štúdiách pracoval Anton Porubský v prieskumnej zložke Slovenských zeme
vrtných závodov v Žiline. Od začiatku sa venoval prieskumu a aplikovanému vý
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skumu podzemných vôd v celom rozsahu. Nebývalý rozvoj národného hospodárstva 
v tých rokoch, výstavba vodných diel na Váhu a Dunaji, kolektivizácia poľnohos
podárstva i výstavba priemyselných závodov potrebovali ako základný predpoklad 
rozvoja a existencie vodu. Jubilant už v r. 1954 stál na čele špecializovaného pra
coviska na prieskum podzemných vôd, ktoré viedol Ústav stavebnej geológie. Bol 
členom Vládneho výboru pre geológiu v Prahe, v skupine pre hydrogeológiu, ako aj 
členom komisie pre hydrogeológiu pri Prezídiu Československej akadémie vied 
v Prahe. . . . 

Počas doterajšej praxe vypracoval A. Porubský stovky odborných posudkov a štú
dií o problematike obyčajných, minerálnych i termálnych vôd. Na ich základe sa 
budovali miestne i skupinové vodovody, rozširovala sa sieť kúpeľov a žnediel, sta
vali sa nové rekreačné objekty. Jeho práce sa dotýkajú lokalít v celej Slovenskej 
socialistickej republike. Medzi náročné úlohy, ktoré riešil, patrí aj hydrogeologický 
prieskum spätý s vodnými dielami na Dunaji v rokoch 1954—1968. 

Presvedčivým dôkazom rozsiahlej a plodnej činnosti jubilanta je aj jeho publi
kačná činnosť. Napísal vyše 50 odborných príspevkov, mnohé z nich. najmä v ostat
nom období, su zamerané metodickovedecky, regionálne, ako je napr. práca pre 
Štátny vodohospodársky plán a pod. V odbornej štúdii medzi prvými poukázal na 
možnosť získať v Podunajskej nížine hydrotermálnu vodu. 

Osobitne treba vyzdvihnúť bohatú jubilantovu pedagogickú činnosť, najmä ako 
externého prednášateľa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v ro
koch 1954—1961. Od roku 1972 prednáša a vedie cvičenia zo špeciálnej hydrogeológie 
a hydrografie. Nemožno nespomenúť ani jeho prednáškovú činnosť pri výchove vrt
majstrov a čerpacích majstrov, ktorú v prieskumných podnikoch vykonával takmer 
dvadsať rokov. Je aj členom veľkého radu odborných a problémových komisií a re
dakčných rád. V CSMG pri IGHP v Žiline bol rad rokov predsedom spoločnosti. 
Hodnosť kandidáta geologickomineralogických vied získal v r. 1964 prácou Pod
zemné vody okolia Bratislavy. 

A. Porubský v Geograíickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave, tttory 
je jeho terajším pracoviskom, vo funkcii vedeckého pracovníka rozvíja metodicko
teoretické otázky výskumu podzemných vôd a ich geografického rozloženia na slo
venskú. Za pracovné zásluhy, úspechy a nadšenie v oblasti výskumu a prieskumu 
podzemných vôd, ako aj za organizačné zásluhy dostal jubilant rad uznaní a vyzna
menaní. Medzi ne patrí rezortné vyznamenanie Najlepší pracovník geologickej služ
by, Najlepší pracovník Ministerstva palív a energetiky, cena SAV, plaketa mesta 
Bratislavy a i. 

Geologická, hydrogeologická i vodohospodárska verejnosť podľa zásluhy vysoko 
oceňuje RNDr. Antona Porubského. CSc, ako významného vedca, odborníka, inicia
tívneho a neúnavného pracovníka, ale aj kolegiálneho, priateľského a spolupracovat 
vždy ochotného človeka. Blahoželá A. Porubskému k významnému životnému jubileu 
a želá mu pevné zdravie a ďalšie úspechy na poli hydrogeológie. 

Ladislav Melioris — Pavel Tkaéik 
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