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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 
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geologickomeračských útvarov v koncerno
vých podnikoch a riešenie otázok spätých 
s exploatáciou uholných ložísk na Slovensku 
a na južnej Morave. 

Výsledky svojej práce jubilant spracoval 
vo viacerých odborných štúdiách a v desiatich 
publikáciách, medzi ktorými je najhodnotnej
šia práca o geologickej stavbe nováckeho 
uhoľného ložiska. 

Roku 1970 vykonal na Prírodovedeckej 
fakulte UK v Bratislave rigorózne skúšky 
v odbore aplikovanej geológie a geofyziky a 
získal akademický titul RNDr. 

Jubilant sa aktívne zúčastňuje na práci 
v rozmanitých odborných komisiách, v kom
plexných racionalizačných brigádach a pod. 
Roku 1976 ho Predsedníctvo vlády ČSSR vy
menovalo za člena Komisie pre klasifikáciu 
zásob ložísk nerastných surovín. Je autorom 
viacerých expertíznych posudkov pre spome

nutú komisiu, ako aj pre Český geologický 
úrad a Slovenský geologický úrad. 

Jubilant je členom KSC od roku 1967 a 
V súčasnosti je lektorom Domu politickej vý
chovy pri OV KSS v Prievidzi, členom ZV 
ROH a vedúcim straníckej skupiny pri ZV 
ROH, ako aj vedúcim Brigády socialistickej 
práce 2. stupňa. 

Za poctivú a obetavú dlhoročnú prácu do
stal jubilant roku 1968 odznak Vzorný pra
covník ministerstva hornictví a roku 1980 
štátne banícke vyznamenanie Za pracovnú 
vernosť. 

Na päťdesiate narodeniny želajú jubilan
tovi RNDr. Milanovi Brodňanovi veľa zdravia, 
mnoho úspechov v práci a pokoja v osobnom 
živote jeho spolupracovníci z Geologického 
prieskumu a všetci geológovia. 

Vladimír Hano 
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