
31. decembra 
1982 sa uprostred 
tvorivej práce do
žil významného 
životného jubilea 
jeden z popred
ných českosloven
ských geofyzikov 
RNDr. Ľubomír 
Zboril, CSc. 

Jubilant sa na
rodil v Olomouci. 
Študentské roky 
prežil v Brne, tam 

absolvoval národnú školu (1939—1944), reálne 
gymnázium (1944—1932) aj Prírodovedeckú 
fakultu Univerzity J. E. Purkyňu (1952— 
1956). Tu získal aj titul doktor prírodovedy 
v odbore geológia. V rokoch 1967—1972 vy
konával externú vedeckú ašpirantúru na 
Geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratisla
va a získal vedeckú hodnosť kandidáta geo
logických vied. 
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Bohatá a významná je aj jubilantova čin
nosť v zahraničí. V rokoch 1973—1974 bol 
geologickým riešiteľom hydrogeologickogeo
fyzikálnej expedície v Sudáne, ktorá vyhľa
dávala zdroje podzemnej vody. V rokoch 
1977—1978 a 1979—1980 sa odborne zúčast
ňoval na činnosti hydrogeofyzikálnej expe
dície v severnej Nigérii. 

V ostatnom čase sa záujem jubilanta roz
širuje aj na oblasti presahujúce rámec Zá
padných Karpát. Zaoberá sa geologickogeo
fyzikálnou problematikou afrického konti
nentu (výskum hydrogeologických štruktúr 
„savanah beltu", výskum hlbokých roponos
ných štruktúr, výskum východoafrickej 
metalogenetickej zóny v súvislosti s vyhľa

dávaním ložísk neželezných a drahých ko
vov). Jeho vystúpenia na sympóziách v Addis 
Abebe, Nairobi a Chartúme mali priaznivý 
ohlas u aťrických odborníkov. 

Za poctivú a mnohostrannú prácu dostal 
jubilant roku 1971 rezortné vyznamenanie 
Najlepší pracovník geologickej služby. 

Pri príležitosti významného jubilea RNDr. 
Ľubomírovi Zboŕiiovi, CSc, nášmu dlhoroč
nému spolupracovníkovi, úprimne ďakujeme 
za doterajšiu činnosť. Priatelia, kolegovia, 
spolupracovníci, celá geologická a geofyzikál
na verejnosť mu želajú do ďalších tvorivých 
rokov mnoho zdravia a veľa pracovných 
úspechov. 

Jozef Hricko 
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