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a podstatne prispel k poznaniu stavby Zá
padných Karpát vôbec. Jeho publikované 
práce sú na vysokej vedeckej úrovni a stali 
sa známymi aj v okolitých štátoch. Okrem 
vedeckého majú aj praktický význam, najmä 
pre vyhľadávanie rudných surovín. 

Jubilant RNDr. Laurenc Snopko. CSc, sa 
svojou precíznou vedeckou prácou a priateľ
ským prístupom k ľuďom stal váženým a uzná
vaným odborníkom a výraznou vedeckou 
osobnosťou. Dožil sa svojho jubilea v plnom 
rozmachu pracovného elánu a vedeckého bá
dania. Celá slovenská geologická pospolitosť 
mu do ďalšej tvorivej činností želá mnoho 
úspechov, zdravia a osobného šťastia. 

O. Fusán 

Životné jubi leum Ing. Eugena Kullmana, 
CSc. 

Ing. Eugen Kull
man, CSc. je ako 
popredný česko
slovenský hydro
geológ prácami v 
tomto odbore dob
re známy medzi 

ŕ ^ L ^ ^ ^ p ^ ^ československými 
L ■ ^ ■ " ? hydrogeológmi. 

/ Ä <■ ale aj v medziná
' rodných kruhoch. 

H Jeho odborný a ve
decký profil hydro

geológa bol už pred ukončením vysokoškol
ského štúdia orientovaný na výskum pod
zemných vôd. najmä krasových a kvartér
nych. 

Jubilant sa narodil 22. mája 1931 v Rajci. 
Tam vychodil ľudovú školu a v rokoch 
1942—1950 študoval na Gymnáziu v Žiline, 
kde aj maturoval. Vysokoškolské štúdiá vodo
hospodárskeho smeru absolvoval v rokoch 
1950 až 1955 na Fakulte inžinierskeho stavi
teľstva SVŠT v Bratislave. Už v ich priebehu 
od roku 1954 pracoval na čiastočný úväzok 
v Geologickom ústave D. Štúra v Bratislave 
v oblasti hydrogeologického výskumu základ
ného regionálneho charakteru. Po skončení 
SVŠT pokračoval v práci v GUDŠ a po za
ložení hydrogeologického oddelenia sa stal 
jeho vedúcim. Teraz je samostatným vedec
kým pracovníkom a rieši otázky základného 
metodíckovedeckého hydrogeologického vý
skumu, ako aj regionálnohydrogeologického 
výskumu. Kandidátsku dizertačnú pracú ob

hájil roku 1965. Vedeckú ašpirantúru študo
val pod vedením akademika O. Duba a od 
roku 1971 je sám školiteíom vedeckých ašpi
rantov v odbore hydrogeológie. 

Ing. Eugen Kullman zameral svoju vedec
kovýskumnú prácu na riešenie hydrogeolo
gických, hydrologických a hydraulických 
problémov krasových vôd. hydrogeológiu 
kvartérnych podzemných vôd a zostavenie 
hydrogeologických máp rozličnej mierky. Bol 
aj hlavným redaktorom edície základných 
hydrogeologických máp 1 :200 000 pre Slo
vensko. Štvrtým okruhom jeho odborných 
prác sú metodické problémy, najmä hydrau
lické hodnotenie prameňov, špecifických od
tokov podzemných vôd, hydrologické bilan
cie, zvyšovanie odtokov podzemných vôd 
z akumulovaných zásob podzemnej vody a i. 

Popri úspešnej vedeckej práci jubilant vy
konáva viacero odborných funkcií a je čle
nom mnohých komisií doma (asi 12) a v za
hraničí (tri). Výsledky výskumov doteraz 
publikoval v 47 štúdiách a má 68 nepubli
kovaných prác, ale slúžiacich vodohospodár
skym zámerom nášho národného hospodár
stva. 

Ing. Eugen Kullman. CSc, patrí do skupi
ny spoluzakladateľov modernej slovenskej a 
československej hydrogeológie a je vzorným 
vychovávateľom mladšej hydrogeologickej 
generácie. Za bohatú a vysoko odbornú prá
cu v oblasti hydrogeológie ho odmenili via
cerými rezortnými vyznamenaniami a uzna
niami. 

Pri päťdesiatke želáme jubilantovi Ing. E. 
Kullmanovi, CSc. naďalej pevnú hydrogeo
logickú zanietenosť a mnoho vedeckovýskum
ných úspechov v ďalších plodných rokoch. , 

Anton Porubský 

RNDr. Jozef Michel päťdesiatročný 

30. novembi a 
tohto roku sa do
žíva významného 
životného jubilea 
päťdesiatich rokov 
RNDr. Jozef Mi
chel. 

Narodil sa v 
robotníckej rodine 
v Brvništi v Po
važskobys tričkom 

okrese ako tretí 
syn z piatich súrodencov. Vysokoškolské siu
aiá ukončil roku 1955 na Geologickogeogra
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fickej fakulte Univerzity Komenského v Bra
tislave. 

Po štúdiách nastúpil do Geologického ústa
vu D. Štúra ako inžinier asistent. Roku 1958 
prešiel do Geologického prieskumu (vtedy 
v Žiline) a v tejto inštitúcii pracuje bez 
prerušenia dodnes, a to vo funkcii vedú
ceho špeciálnej skupiny pre oblasť nerud
ných surovín. Prešiel viacmenej všetkými 
stupňami odborných a organizačných funkcií. 
Bol postupne geológom, samostatným geoló
gom, vedúcim odbornej skupiny a vedúcim 
geologického strediska (oblasti). 

Odborné pôsobenie RNDr. J. Michela 
v Geologickom prieskume v Spišskej Novej 
Vsi je veľmi pestré, najmä v nerudnej proble
matike. Ako výborný odborník v oblasti vá
penca a cementárskych surovín na Slovensku 
pracoval pri riešení dôležitých úloh. Jeho 
meno možno nájsť na záverečných správach 
a výpočtoch zásob ložísk, ktoré už dnes pri
nášajú úžitok národnému hospodárstvu. Ide 
napr. o vápenec ložiska Včeláre nielen pre 
Východoslovenské železiarne, lež aj pre ce
mentáreň v Turni n Bodvou, cementárske su
roviny pre Horné Smie, Ladce a Lietavskú 
Lúčku. Dobré výsledky dosiahol aj geologic
koprieskumnými prácami pri zabezpečovaní 
surovinovej základne cementárne Sever pri 
Ružomberku. 

Vymenovať všetky úlohy, ktorého RNDr. J. 
Michel riešil, nemožno, ale hodnotenie jeho 
podielu je vždy pozitívne, a to či už ako od
borníka v nerudnej problematike alebo aj 
organizačného pracovníka v geológii. O jeho 
erudícii svedčí aj činnosť ako experta OSN. 
člena geologických skupín v zahraničí, ale aj 
ako samostatného pracovníka pri expertízach. 
Jeho vytrvalosť dokumentuje aj to, že dnes 
bez ťažkostí komunikuje po rusky, ťrancúzsky 
i po španielsky. Dlhší čas pracoval na Kube. 
v Togu. Alžírsku a v Mexiku a jeho činnosť 
sa hodnotila vždy veľmi vysoko. 

RNDr. J. Michel plní všetky úlohy kvalitne 
a včas a jeho práce sú na dobrej odbornej 
úrovni. Má bohaté teoretické vedomosti a 
praktické skúsenosti, takže je schopný riešiť 
aj veľmi náročné úlohy. 

Nemienime tu vyratúvať všetky odborné, 
povahové a organizačné klady jubilanta, pre
tože najpresvedčivejšie ich ilustrujú výsledky 
jeho úsilia. 

Želáme nášmu optimistickému a vždy ve
selému jubilantovi RNDr. Jozefovi Michelovi 
pevné zdravie a dlhé roky činorodej práce 
v našom kolektíve. 

Tomáš Funel 

RNDr. Milan Brodňan päťdesiatročný 

V decembri 1981 
završuje päťdesiat 
rokov života ve
dúci odboru geo
lógie a meračstva 
koncernu Uhoľ
ných a lignito
vých baní v Prie
vidzi RNDr. Mi
lan Brodňan. 

Narodil sa 9. de
cembra 1931 v de
dinke Klin pri Ná

mestove. Stredoškolské štúdiá zavŕšil maturi
tou na Gymnáziu v Leviciach. Potom začal 
študovať na Geologickogeografickej fakulte 
UK v Bratislave a po skončení druhého roč
níka pokračoval v štúdiu na Prírodovedec
kej fakulte v Brne. Štúdiá špecializované na 
základný geologický výskum ukončil roku 
1955. 

Pracovať začal v n. p. Uholný prieskum 
v Turčianskych Tepliciach. Vykonával tu rad 
funkcií, a to od mapovacieho až po závod
vodneho geológa, s úlohou riadiť a hodnotiť 
prieskumné práce v južnoslovenskej uholnej 
panve. 

Po reorganizácii roka 1958 pracoval ako 
geológ uhlia v závode Geologického priesku
mu v Banskej Bystrici a od roku 1959 na 
úseku Geologického prieskumu v Novákoch. 

Na požiadanie odborového riaditeľstva 
Uhoľných a lignitových bani prešiel roku 
1966 do služieb tejto organizácie. Tu praco
val ako špecialista na geológiu, roku 1975 sa 
stal vedúcim oddelenia a roku 1977 prešiel 
do funkcie vedúceho odboru geológie a me
račstva v reorganizovanom koncerne v Prie
vidzi. 

Z uvedeného vychodí, že sa jubilant už 
vyše štvrťstoročie venuje geologickoprie
skumným úlohám uhoľných ložísk na Slo
vensku (južnoslovenská uholná panva, štú
rovské, handlovské a novácke uholné ložis
ká). Je autorom a spoluautorom deviatich zá
verečných správ a výpočtov zásob uhlia, a to 
aj z iných oblastí, ako sme už uviedli (ložisko 
lignitu v Lakšárskej Novej VsiStudienke, lo
žisko lignitu Hnojné v podvihorlatskej uhoľ
nej panve). 

V sledovaní tejto problematiky a vo ve
dení prieskumných prác — aj keď v inej 
funkcii — pokračoval aj za svojho pôsobenia 
v Uhoľnolignitových baniach. Pribudlo mu 
ešte riadenie úloh vyplývajúcich z riadenia 


