
Mineralia slov. 
12 (1980), 6, 575—576 

575 

K R O N I K A 

Životné jubileum Ing. Jána Kuráňa 

V decembri 1980 sa v plnom zdraví 
a príkladnej tvorivej aktivite dožíva päť
desiatich piatich rokov riaditeľ Sloven
ského geologického úradu Ing. Ján Ku
ráň, predseda redakčnej rady nášho ča
sopisu Mineralia slovaca. 

S menom jubilanta je nerozlučne spä
té budovanie, pozitívne a bohaté výsled
ky práce Slovenského geologického 
úradu. 

Ján Kuráň sa narodil 6. decembra 1925 
v Cimhovej. Po maturite v Kláštore pod 
Znievom študoval v rokoch 1945—1950 
na Vysokej škole banskej v Ostrave a 
po ukončení štúdií nastúpil ako vrtný 
technik a geológ v Ústave pre výskum 
nerastných ložísk v Handlovej. Od roku 
1354 vykonával funkciu hlavného inži
niera a hydrogeológa v Uhoľnom prie
skume v Turčianskych Tepliciach. V ro
koch 1956—1957 pracoval ako oblastný 
geológ a od roku 1957 ako vedúci geológ 
na Povereníctve miestnych palív a naf
tového priemyslu v Prievidzi. Po reor
ganizácii ústredných orgánov roku 1960 

bol hlavným inžinierom v Banských 
projektoch v Bratislave. Po vzniku 
Slovenského geologického úradu roku 
lí)69 sa stal námestníkom jeho riaditefa 
a od roku 1974 vykonáva funkciu ria
diteľa. 

Jubilant začal v geológii odborne pra
covať v kolektíve akademika V. Cecho
viča v oblasti Podrečian a neskôr sa 
venoval geologickému a hydrogeologic
kému prieskumu hnedého uhlia a lignitu 
v okolí Novák, Handlovej. Pukanca a na 
južnej Morave. Po založení n. p. Uhoľný 
prieskum organizoval jeho vrtnú zložku. 
Ako odborne erudovaného pracovníka a 
schopného organizátora poverovali ho 
zodpovednými funkciami v centrálnych 
orgánoch. Zaoberal sa najmä hľadaním 
možností lepšie využívať domácu suro
vinovú základňu uhlia. Svoje geologické 
skúsenosti uplatnil aj v projektovom 
ústave, v ktorom pod jeho vedením 
vznikli štúdie geologických pomerov a 
exploatácie handlovského ložiska, ostrav
skej a kladnianskej uholnej panvy. Ďa
lej to boli štúdie otvárky ložísk a vy
pracovanie osobitných kondícií uholných 
zásob viacerých baní. Vo funkcii námest
níka riaditefa Slovenského geologického 
úradu viedol práce pri zostavovaní ná
rodohospodárskej prognózy využiteľnosti 
geologických zásob nerastných surovín 
do roku 2000. Ako vedecký tajomník sa 
aktívne a obetavo zapojil do príprav 
III. slovenskej geologickej konferencie 
a do plnenia jej záverov. 

Jubilant ako riaditeľ Slovenského geo
logického úradu cieľavedome a energic
ky budoval jeho materiálnotechnickú 
základňu. Výsledky jeho koncepčnej prá
ce sa prejavujú vo vybavenosti geologic
kých pracovísk modernou prístrojovou 
technikou, ale aj početným, no najmä 
odborným rastom pracovníkov všetkých 
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kategórií. Výsledkom tejto starostlivosti 
je úspešné splnenie plánovaných úloh 
vyplývajúcich pre Slovenský geologický 
úrad z uznesení XIV. a XV. zjazdu KSC 
a zjazdov KSS. 

Ako člen Rady pre medzinárodnú 
hospodársku a vedeckotechnickú spolu
prácu, zástupca vedúceho českosloven
skej delegácie V Stálej komisii RVHP 
pre geológiu, člen Rady pre vedu a tech
niku ministra výstavby a techniky SSR 
sa jubilant účinne zúčastňuje na zúžit
kovaní výsledkov geologickej činnosti 
v národnom hospodárstve a V rámci 
medzinárodnej socialistickej deľby práce. 
J. Kuráň má významný podiel na úzkej 
koordinácii činnosti pracovísk geologic
kého výskumu a prieskumu, čo je ne
vyhnutná podmienka stále lepšej a rých
lejšej pomoci národnému hospodárstvu 
a zvýšenia podielu geológie v ekonomike 
štátu. Túto činnosť vykonáva najmä 
ako predseda Komisie pre vyhľadávanie 
a využívanie nerastnej surovinovej zá
kladne, Komisie pre riešenie zosuvov 
pôdy na Slovensku, ako člen Komisie 
pre geotermálne vody. člen vedeckej 
rady Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského, Geologického ústavu D. Štú

ra, SAV a člen Národného geologického 
komitétu ČSSR. 

Záslužná je aj jubilantova práca pri 
zabezpečovaní vedeckých a vedeckopo
pularizačných informácií o výsledkoch 
dosahovaných v geologickej činnosti. Prí
kladná je aktivita Ing. J. Kuráňa aj na 
dalších úsekoch činnosti — ako aktivistu 
ÚV KSS. člena výboru Slovenskej ban
skej spoločnosti, člena Československej 
spoločnosti pre medzinárodné styky. Ces
koslovenskokubánskeho výboru a i. 

Za dosiahnuté výsledky a dlhoročnú 
úspešnú činnosť v geologickom prieskume 
udelili jubilantovi roku 1975 štátne vy
znamenanie Za zásluhy o výstavbu. 

Bohaté skúsenosti Ing. Jána Kuráňa 
z odbornej činnosti v geologickom vý
skume, prieskume. V projektovej prípra
ve ťažobných závodov, ako aj práca 
v riadiacich funkciách sa prejavujú 
v jeho úspešnom vykonávaní zodpoved
nej ťunkcie na čele odvetvia geológie 
v Slovenskej socialistickej republike. 

Do ďalšej náročnej a spoločensky ne
smierne prospešnej práce želáme jubi
lantovi hodne síl, veľa úspechov a pev
né zdravie. 
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