
Jubilant sa na
rodil na Kysu
ciach 27. apríla u a u i t i , d p i n a 

1935 v Divine —Lúkách pri Žiline. Stredo
školské vzdelanie Rudolf Rudinec nadobudol 
na gymnáziu v 2iline, ktoré ukončil maturi
tou roku 1953. Potom sa zapísal na Geolo
gickú fakultu Vysokej školy banskej 
v Ostrave, kde sa špecializoval v odbore 
Geológia, technika a prieskum ložísk ropy a 
zemného plynu. V roku 1958 ukončil štúdiá 
s vyznamenaním. Po úspešných štúdiách na
stúpil vo funkcii geológa do Českosloven
ských naftových dolov, n. p., Hodonín, závod 
Gbely. O rok neskoršie v rámci tohto podni
ku začal pracovaf v novozriadenom geolo
gickoprieskumnom závode v Michalovciach. 
Pod vedením RNDr. J. Janáčka, CSc, riešil 
problémy geológie východoslovenskej neo
génnej panvy so zreteľom na možnosti vzni
ku a výskytu prírodných uhľovodíkov. 
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ných správ, projektov a niekoľko výpočtov 
zásob ložísk zemného plynu, ako aj množ
stvo referátov, ktoré predniesol v rámci Slo
venskej geologickej spoločnosti, ČSVTS a na 
iných fórach. V oblasti vedeckého výskumu 
je jubilant autorom alebo spoluautorom tak
mer 70 vedeckých a odborných článkov a 
publikácií, predovšetkým z oblasti litologic
kého, stratigrafického, tektonického a paleo
grafického obrazu a vývoja východosloven
skej neogénnej panvy a jej podložia. Ing. R. 
Rudinec, CSc, vykonal záslužnú prácu pri 
sledovaní a štúdiu teplotných a tlakových 
podmienok horninového prostredia v panve a 
ich vplyv na genézu a akumuláciu prírod
ných uhľovodíkov. Je to nová a veľmi dôle
žitá vedná disciplína, ktorá sa uplatňuje 
v naftových organizáciách v ZSSR a v kapi
talistických naftových spoločnostiach. Jubi
lant, ako prvý v Československu, sa tejto me
tóde venoval a aplikoval ju vo východoslo
venskej panve, za čo mu udelili vedeckú 

hodnosť kandidáta mineralogickogeologic

kých vied. 
V súčasnosti, keď v rámci štátnych úloh 

GÚDŠ pozornosť vyhľadávania ropy a zem
ného plynu prešla z neogénnych panví do 
starších litologických formácií a ich tekto
nických jednotiek, jubilant ako erudovaný a 
skúsený naftový geológ pracuje už v tejto ob
lasti a úzko spolupracuje s aplikovaným vý
skumom rezortu geológie SSR. 

Jeho práca má vždy široký záber a sleduje 
celospoločenské uznanie geologickej činnosti. 
Bola vždy prejavom celospoločenskej anga
žovanosti. 

Ing. Rudolf Rudinec, CSc, sa svojho ju
bilea dožil v plnom rozmachu pracovného za
nietenia vo vedeckoprieskumnej činnosti. 
Spolu s jeho priateľmi a známymi želáme mu 
do ďalších rokov dobré zdravie, mladistvý 
elán a ďalšie úspechy v jeho práci a šťastie 
v osobnom živote. 

Bartolomej Leško 
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