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Na päťdes ia t iny R N D r . Jozefa F r a n k o v i č a 

Dlhoročný pracov
ník košického závodu 
IGHP a popredný 
hydrogeológ RNDr. J. 
Frankovia sa v apríli 
tohto roku dožil päť
desiatich rokov. 

Narodil sa 30. apríla 
1931 v Nálepkove. 
okr. Sp. Nová Ves. 
Maturoval na Gym
1952 a vysokoškolské náziu v Gelnici roku 

štúdiá absolvoval na Fakulte geologickogeo
grafických vied Univerzity Komenského 
v Bratislave roku 1956. 

Odbornú prax nastúpil v bývalom Výcho
doslovenskom rudnom prieskume, ale už roku 
1957 prešiel do Ústavu stavebnej geológie 
v Žiline, aby tam v oddelení hydrogeológie 
mohol realizovať svoje odborné zámery. Pod 
vedením RNDr. A. Porubského. CSc. riešil 
prvé prieskumné úlohy, ktorých význam po
stupne narastal. V rokoch 1958—1959 bádal 
hydrogeologické pomery Trnavskej pahorka
tiny a zúčastnil sa na rozsiahlom prieskume 
súvisiacom s vodnými dielami na Dunaji. 

Roku I960 sa v rámci nového organizač
ného členenia Geologického prieskumu stal 
spoluzakladateľom a zároveň prvým vedúcim 
oddelenia hydrogeológie pracoviska v Koši
ciach, kde pracuje aj v novovytvorenom 
závode IGHP. Jeho mimoriadna pracovná ak
tivita sa od tohto obdobia sústreďuje na ob
lasť východného Slovenska. 

Z veľkého počtu prieskumných úloh jubilan
ta si osobitnú pozornosť zasluhujú hydrogeo
logické pomery Podvihonatskej nádrže, vyty
čovanie objektov základnej pozorovacej siete 
podzemných vôd (HMtJ). prieskum podzem
nej vody v oblasti KošiceJuh, pri ktorom 
predložil jeden z prvých výpočtov zásoby 
podzemnej vody studňovým systémom u nás. 

Osobitný okruh problémov v činnosti 
J. Frankoviča reprezentuje vyhľadávanie 
podzemnej vody pre Košice (náplavy Horná
du, artézske vody Košickej kotliny, záchyty 
prameňov v Slovenskom krase). Významné 
je aj hodnotenie podzemných vôd v nápla
voch Ondavy, Torysy, Hornádu a západnej 
časti Východoslovenskej nížiny. V ostatnom 
čase sa venuje vyhľadávaciemu hydrogeolo
gickému prieskumu Braniska. Čiernej hory 
a povodia Hnilca. 

Významný je aj podiel J. Frankoviča na 
mnohých syntetizujúcich prácach našej hydro
geológie. Ide napr. o Mapu zásob podzemných 

vôd SSR v mierke 1 : 500 000. Hydrogeologic
kú mapu 1 :50 000 — list Michalovce. Mapu 
hydrogeologickej preskúmanosti SSR. Hydro
geologickú rajonizáciu SSR a i. Tieto práce 
svedčia o hlbokej znalosti hydrogeologických 
pomerov východného Slovenska a schopnosti 
jubilanta aplikovať ich pri mnohostrannom 
spoločenskom využití. 

Bohatú hydrogeologickú prieskumnú prax 
zužitkoval aj v zahraničnej expedícii v Su
dáne roku 1972 pri vyhľadávaní zdrojov vody 
v nepriaznivých aridných podmienkach. 

Za dlhoročnú odbornú a organizačnú prá
cu, výchovu mladvch odoorníkov, pomoc pri 
plnení hospodárskych úloh organizácie od
menili jubilanta vyznamenaním Za pracovnú 
obetavosť. Za pracovnú vernosť a Zaslúžilý 
pracovník podniku 

Pripájame sa k širokému okruhu jubilan
tových priateľov a spolupracovníkov a želáme 
RNDr. Jozeťovi Frankovičovi aj do ďalších 
rokov veľa tvorivých síl. živolného optimizmu 
a radosti z úspešnej práce. 

Pavol Bujalka 

J u b i l e u m RNDr . Ivana Šar íka 

10. júna 1981 v 
zdraví a v plnej tvo
rivej aktivite oslávil 
svo.ie päťdesiate na
rodeniny RNDr. Ivan 
Sarík. vedúci pracov
ník Slovenského geo
logického úradu v 
Bratislave. 

Narodil sa 10. júna 
1931 v Mýte pod 

1951 absolvoval Gym
názium v Brezne a po maturite rok pôsobil 
ako učiteľ na strednej škole. Roku 1952 za
čal študovať na Geologickogeograti:kej ťa
kulte Univerzity Komenského v Bratislave 
inžiniersku geológiu a roku 1956 získal titul 
promovaného geológa. 

Do zamestnania nastúpil na bratislavskom 
pracovisku Ústavu stavebnej geológie, o rok 
neskôr pracoval v Žiline ako inžiniersky 
geológ a od roku 1959 vo tunkcii odborného 
geológa zameraného na inžiniersku geológiu 
v Geologickom prieskume v Turčianskych 
Tepliciach. Od roku 1961 bol vedúcim odboru 
inžinierskej geológie a hydrogeológie a po 
vytvorení celoštátneho podniku IGHP v Ži
line roku 1965 ho poverili vedením odboru 

Ďumbieiom. Roku 
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inžinierskej geológie. Roku 1968 zastával 
tunkciu geologického námestníka 

Od nástupu do praxe vykonával jubilant 
inžinierskogeologicky prieskum súvisiaci so 
zakladaním rozličných stavieb, najmä vod
ných diel. Už po dvoch rokoch praxe riešil 
náročné úlohy pri zakladaní hydrocentrály 
Lipovec. pri výstavbe vodného diela Krpe
ľany. skúmal horninové prostredie a pod
mienky výstavby projektovaných vodohos
podárskych stavieb pre vyrovnávaciu nádrž 
Tvrdošín a vodné dieio Párnica na Orave. 

Roku 1972 prešiel jubilant na Slovenský 
geologický úrad a venoval sa otázkam vedec
kotechnického rozvoja a aplikovaného výsku
mu. Svoje odborné vedomosti a organizačné 
schopnosti v plnej miere využil pri odbornom 
a metodickom usmerňovaní v organizáciách 
Geologického prieskumu a IGHP. Roku 1973 
prešiel z oddelenia výskumu do novozriade
ného odboru hydrogeológie a inžinierskej 
geológie Slovenského geologického úradu. 
Aktívne sa zúčastňoval na spracúvaní progra
mu rozvoja inžinierskej geológie a koncepčné 
zámery pomohol uviesť do života. Jubilant sa 
významnou mierou zaslúžil o spracova
nie inžinierskogeologickvch máp v mierke 
1 : 25 000 z vybratvch oblasti Slovenska. 

Od roku 1978 zastával lunkciu riaditeľa 
odboru geologických prác zo štátneho rozpoč
tu. Napriek veľkému zaneprázdneniu sa 
ochotne vrátil k inžinierskogeologickej proble
matike a v tom čase riešil havárie na vod
nej nádrži Hriňová a vodnom diele Liptov
ská Mara—Bešeňová. Zúčastňoval sa na čin
nosti koordinačných komisií, vedeckých rád a 
spoločností. Angažoval sa aj v telovýchovnom 
hnutí, a to v predsedníctve výboru lyžiar
skeho zväzu SÚV ČSZTV. Ako vedúci česko
slovenskej reprezentácie lyžiarov sa zúčast
ňoval na medzinárodných lyžiarskych podu
jatiach európskeho významu. 

Dlhoročná úspešná odborná a organizačná 
činnosť jubilanta bola ocenená rezortným vy
znamenaním Najlepší pracovník geologickej 
služby. Za pracovnú vernosť, čestným uzna
ním za činnosť v SVTS a pamätnou plaketou 
Za rozvoj inžinierskej geológie a hydrogeo
lógie. 

Pri päťdesiatych narodeninách blahoželajú 
RNDr. Ivanovi Šaríkovi pracovníci inžinier
skej geológie na Slovensku a prajú mu veľa 
zdravia, tvorivých síl a spokojnosti v pra
covnom a osobnom živote. 

Mikuláš Ingr 

Z O Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

M i l a n H a b e r : Postavenie Fe dolomito
vokrcmeňovochalkopyiitave,i mineralizácie 
v perme severného gomerika (Bratislava 
23. 4. 1981) 

Všestranný mineralogickoparagenetický a 
geochemický výskum hydrotermálnych žil
ných ložísk v súvrstviach permu severného 
gemerika potvrdil samostatné postavenie 
Fe dolomitovokremeňovochalkopyritovej mi
neralizácie v rámci metalogenetickej oblasti 
Spišskogemerského rudohoria. 

Zrudnenie sa viaže na štruktúry priesto
rovo diľerencované od oblasti rozšírenia si
deritovosulfidickej formácie. Majú charak
ter poklesov, ťlexúrnych poklesov, v menšej 
miere aj prešmykov. Štruktúry sa prerušo
vane vypĺňali hydrotermálnou mineralizáciou 
v dvoch hlavných etapách mineralizácie (si
deritovosulťidickej a Fe dolomitovokreme
ňovochalkopyritovej) s niekoľkými minerali
začnými periódami. Genetické celky navzá
jom oddeľuje intermineralizačná tektonika. 

Hlavnými minerálmi zrudnenia sú: Fe do
lomit, kremeň a chalkopyrit. Bežne sa vysky
tuje pyrit, tennantit. lokálne sa vo väčšom 

množstve vylúčil enargit. bornit, chalkozín. 
sfalerit. galenit, markazit, spekularit, rútil, 
pistomezit — mezitín, kalcit, baryt, sadrovec, 
chlorit. dickit — kaolinit a turmalín, akce
soricky sa zistil arzenopyrit. pyrotín, tetra
edrit. wittichenit, covellín. magnetit, zlato, 
meď. amalgám striebra, pyroťylit a albit. 

Sledované minerály sú ochudobnené o izo
morľné prvky, ktoré sú pre ne typické. Zistil 
sa vyšší obsah izomorfného selénu v ehalko
pyrite, pyrite aj tennantite. 

Termometricky sa zistilo znižovanie teplo
ty vylučovania minerálov v rámci jednotli
vých genetických celkov. Zaujímavá je nízka 
teplota vzniku hlavných sulfidických mine
rálov — 90—120°C. 

Epigenetické žilné ložiská vznikali z hydro
termálnych roztokov sčasti pochádzajúcicTT 
z magmatických procesov v období alpínske
ho orogénu (primárne aureoly rozptylu Hg). 
sčasti sa v procese uplatnili aj paleohydro
termy permských a pravdepodobne aj star
ších súvrstvi. pričom sa vybudili metamorf
nými a orogénnymi (tektonickomagmatický
mi) procesmi, o čom svedčí aj izotopickv 
výskum hlavných žilných sulťidov ložiska No
voveská Huta. 

Zdroj látok pre vznik ložísk doteraz ne
možno spoľahlivo určiť. Za čiastkové látkové 
zdroje zrudnenia pokladáme aj polohy kar


