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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 


