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bine a roku 1951 maturoval na Pedagogic
kom gymnáziu v Žiline. Rok učil na stred
nej škole v Nesluší a roku 1952 odišiel štu
dovať na Geologickogeografickú fakultu UK 
V Bratislave. V rokoch 1953 až 1956 bol štu
dentom hydrogeológie u prof. O. Hynieho na 
Katedre hydrogeológie a inžinierskej geológie 
Geologickogeografickej fakulty KU v Prahe. 

Po vysokoškolských štúdiách pracoval ju
bilant od roku 1956 v Ústave stavebnej geo
lógie v Žiline v odbore hydrogeológie. Veno
val sa prieskumu pitnej vody. ale svoj záujem 
zameriaval aj na minerálne a termálne vody, 
ktoré sa neskôr stali náplňou jeho odbor
ného a vedeckého záujmu. Roku 1958 prešiel 
do Geologického ústavu D. Štúra v Bratisla
ve, kde sa venoval výskumu minerálnych a 
termálnych vôd a neskôr hlavne horúcim 
vodám ako zdroju tepelnej energie. Výsledky 
jeho vedeckých prác obohatili a obohacujú 
slovenskú vedu o nové dôležité poznatky 
v odbore hydrogeológie a využitia geotermál
nych zdrojov. V tomto smere majú aj veľkv 
národohospodársky význam a slúžia priamo 
na riešenie praktických úloh. Venuje sa 
hlavne trom okruhom problémov: ochrana 
minerálnych a termálnych vôd (v rokoch 
1958—1968). základný regionálny výskum mi
nerálnych vôd Západných Karpát (v rokoch 
1970—1980) a základný vŕskum geotermál
nych zdrojov (v rokoch 1970—1981). 

V rámci prvého okruhu vypracoval viac 
návrhov na dočasné ochianné pásma mine
rálnych liečivých a stolových vôd v SSR. 
skúmal pôvod, rozšírenie a výstupové cesty 

COL> a minerálnych vôd v modrokamenskom 
uholnom ložisku vo vzťahu k odplyneniu CO_> 
pri ťažbe uhlia a vzťah bojnických liečivých 
termálnych vôd k ťažbe uhlia v nováckom 
ložisku. V druhom okruhu problémov sa ve
noval otázkam tvorby a klasifikácie mine
rálnych vôd Západných Karpát a v rámci 
tretieho okruhu je významné najmä jeho 
hodnotenie územia z hľadiska perspektivnosti 
zásob a využitia geotermálnej energie. 

Jubilant je členom výborov rozličných ve
deckých spoločností doma i v zahraničí, napr. 
Ústredného výboru SGS. JSTH. AIH. kde je 
členom Komisie pre minerálne a termálne 
vody ako zástupca ČSSR. je poradcom čs. 
zmocnenca pre problémy geotermálnej ener
gie krajín RVHP atď. Ako expert konzultant 
bol v rokoch 1969—1970 v El Salvadore ako 
hydrogeológ na geotermálnom ložisku Ahua
chopan. V rokoch 1962 až 1965 externe pred
nášal na Katedre inžinierskej geológie a hyd
rogeológie PFUK v Bratislave minerálne 
vody. 

Rozsiahla je aj publikačná činnosť jubi
lanta. Sám a ako spoluautor publikoval 84 
prác a je spoluautorom diela O. Franko — 
S. Gazda — M. Michalíček: Tvorba a klasi
fikácia minerálnych vod Západných Karpát 
z roku 1975. 

RNDr. O. Franko, CSc. dostal za doterajšiu 
prácu rad vyznamenaní a čestných uznaní. 

Do ďalších rokov života mu želáme veľa 
tvorivých síl. 

Anton Porubský 
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