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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 
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/ 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


