
Založenie a bu
dovanie Katedry 
hvdrogeológie Prí
rodovedeckej fa
kulty UK v Bra
tislave je neroz
lučne späté s me
nom nášho jubi
lanta, ktorého ús
pešná vedeckový
skumná, pedago
gická a organi

začná činnosť postavila v súčasnosti do čela 
slovenskej a československej hvdrogeológie. 
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práce. Obhájil ju roku 1982. a tak sa stal 
prvým doktorom vied v odbore hydrogeoló
gie v ČSSR. 

Významný je prínos jubilanta aj pri rie
šení otázok tvorby, exploatácie a ochrany 
minerálnych vôd. Týmto problémom sa za
oberá najmä v rámci výskumných úloh spä
tých s určovaním ochranných rajónov mi
nerálnych vôd na Slovensku. Výsledky jeho 
metodickej a vedeckej činnosti prinášajú 
v širšom rozsahu všeobecne platné poznatkv 
o zákonitostiach integračných vzťahov pod
zemných vôd s ich prostredím. Jeho bohaté 
vedomosti zužitkúva aj rezort zdravotníctva, 
kde jubilant pôsobí ako expert v oblasti vy
užívania a ochrany liečivých minerálnych 
vôd. Rozhodujúcou mierou sa zaslúžil o to, 
že v tomto päťročnom pláne je čs. hydrogeo
lógia prvýkrát v histórii zastúpená v štát
nom pláne základného výskumu hlavnou 
úlohou Hydrogeologické pomery, ochrana a 
využívanie podzemných vôd, ktorej je koor
dinátorom. 

Vedeckú činnosť jubilanta dokumentuje 
vyše 70 vedeckých a odborných prác, štyri 
desiatky odborných štúdií a záverečných 
prác. Je autorom a spoluautorom 5 učebných 
textov. Roku 1983 ako vedúci autorského ko
lektívu odovzdal do tlače rukopis učebnice 
Metódy hydrogeologického výskumu. Česko
slovenskú hydrogeológiu úspešne reprezento
val na rozličných medzinárodných konferen
ciách a sympóziách. Je členom radu odbor
ných komisií, viacerých vedeckých a redakč
ných rád, predsedom komisie pre obhajoby 
kandidátskych dizertačných prác z hydro
geológie, členom komisie pre obhajoby dok
torských dizertácií z odboru inžinierskej 
geológie a hydrogeológie atď. Je aj členom 

kolégia SAV vied o Zemi a vesmíre, AIH atď. 
Vďaka jeho vysokej odbornosti a ovládaniu 
jazykov má velmi dobré kontakty s vedec
kými pracoviskami v zahraničí, najmä ZSSR. 
Československú hydrogeológiu úspešne re
prezentoval ako učiteľ na Univerzite Oriente 
na Kube v rokoch 1966—1968. Úzka je aj 
jeho spolupráca s Katedrou hydrogeológie 
Moskovskej štátnej univerzity, predovšetkým 
pri tvorbe učebnej literatúry. 

Významná je spoločenská, odborná činnosť 
a angažovanosť jubilanta. Predstavuje širokú 
škálu pôsobnosti v rozličných vládnych a re
zortných komisiách (Ministerstvo školstva 
SSR, Ministerstvo zdravotníctva SSR, Sloven
ský geologický úrad, Slovenská akadémia 
vied a pod.). Počas svojej pedagogickej čin
nosti bol dlhší čas prodekanom PFUK v Bra
tislave, dva roky jej dekanom a v súčasnosti 
vykonáva funkciu prorektora UK. 

Nášmu jubilantovi za jeho dlhoročnú 
úspešnú vedeckú, pedagogickú a odbornú čin
nosť udelili Pamätnú medailu Univerzity 
Komenského pri príležitosti 60. výročia jej 
vzniku, za aktívnu úzku spoluprácu s praxou 
pri príležitosti 25ročného jubilea organizo
vanej hydrogeológie na Slovensku Pamätnú 
medailu a pri príležitosti 25. výročia orga
nizovanej geologickej služby v ČSSR rezort
ný odznak vyznamenania Zaslúžilý pracov
ník. 

Prof. RNDr. Ladislavovi Meliorisovi, DrSc, 
na jeho životné jubileum srdečne blahoželá 
československá hydrogeologická a geologická 
verejnosť, priatelia i jeho bývalí študenti. 

Do ďalšieho plodného života mu želáme 
pevné zdravie a veľa tvorivých síl na 
prospech slovenskej hydrogeológie. 

Anton Porubský — Eugen Kullman 

RNDr. Dionýz Vass, D r S c , päťdesiatročný 

V tomto roku sa 
uprostred tvorivej 
práce dožíva vý
znamného jubilea 
popredný sloven
ský geológ RNDr. 
Dionýz Vass, DrSc. 
Narodil sa v Ko
šiciach v učiteľ
skej rodine 30. 10. 
1934. Základné a 

stredoškolské 

vzdelanie získal v Michalovciach. Po matu
rite na gymnáziu sa rozhodol študovať geo
lógiu na Geologickogeografickej fakulte UK 
v Bratislave a po jej úspešnom absolvovaní 
roku 1958 nastúpil do Geologického ústavu 
D. Štúra v Bratislave, ktorému je, s výnim
kou 3ročnej zahraničnej expertízy, verný až 
dodnes. 

Už diplomovou prácou z oblasti Juhoslo
venskej kotliny sa jubilant „upísal" výsku
mu molasových sedimentov mladšieho ter
ciéru Západných Karpát. Jeho príslovečná 


