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lng. Ján K u r á ň , CSc, 
predseda Slovenského geologického úradu, šesťdesiatročný 

x 

Na sklonku roku 1985 sa v plnej pracovnej aktivite a pevnom zdraví dožíva 
šesťdesiatich rokov predseda Slovenského geologického úradu lng. Ján Ku

ráň, CSc. Geologická pospolitosť v celej našej vlasti si pri tejto príležitosti 
pripomenula najmä jeho zásluhy o rozmach slovenskej a československej geo

lógie ako mimoriadne dôležitého hospodárskeho odvetvia našej socialistickej 
republiky, ako aj o rozvoj geologických vied. 

Vzácny jubilant sa narodil 6. decembra 1925 v Cimhovej v Dolnokubínskom 
okrese. Po skončení ľudovej školy v rodnej obci a po maturite na gymnáziu 
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v Kláštore pod Znievom sa roku 1945 zapísal na Vysokú školu banskú v Ostra
ve a roku 1950 ju úspešne absolvoval. 

Po vysokoškolských štúdiách sa lng. Ján Kuráň stal najprv technológom 
výskumnej skupiny v Ústave pre prieskum nerastných ložísk v Handlovej 
a potom geológom pre prieskum uhlia a rúd vo výskumnej skupine Baní 
v Turčianskych Tepliciach. Po vytvorení Uhoľného prieskumu v Turčianskych 
Tepliciach vykonával v ňom od októbra 1952 do konca roku 1954 funkciu 
hlavného inžiniera a neskôr až do svojho odchodu vo februári 1956 bol v tom 
istom podniku hydrogeológom. Do 30. júna 1957 pracoval na Ministerstve palív 
a energetiky v Prahe ako oblastný geológ pre Slovensko a južnú Moravu. 
Potom bol do 30. júna 1960 na Povereníctve miestnych palív a naftového 
priemyslu v Prievidzi vedúcim geologickomeračského oddelenia. Po reorgani

zácii ústredných úradov pôsobil až do vzniku Slovenského geologického úradu 
ako vedúci banského strediska v Banských projektoch v Bratislave. Po pre

chode do Slovenského geologického úradu bol jubilant od 1. júla 1969 námest

níkom riaditeľa, od augusta 1974 riaditeľom a roku 1983 ho vymenovali za 
predsedu Slovenského geologického úradu. Túto funkciu vykonáva aj v sú

časnosti. 
Ján Kuráň sa už vo februári 1948 aktívne zapojil do spoločenského života 

v rámci Československého zväzu mládeže a jeho vrelý postoj k ľudovodemo

kratickému zriadeniu a zodpovedné plnenie neľahkých pracovných povinností 
zákonite vyústili vo vstupe do Komunistickej strany Československa. Vyko

nával aj rad straníckych funkcií a aj v súčasnosti je predsedom straníckej 
skupiny pléna Slovenskej rady Československej vedeckotechnickej spoločnosti. 
Ako predseda Slovenského geologického úradu dôsledne uplatňuje vedúcu úlo

hu strany a pri vykonávaní náročnej funkcie sa opiera o stranícku organi

záciu. 
Jubilant je členom ROH, ZCSSP, ČSVTS. Slovenskej geologickej spoloč

nosti, Cs. spoločnosti pre geológiu a mineralógiu, Predsedníctva Slovenskej 
rady ČSVTS a podpredsedom zahraničnej komisie Ústrednej rady ČSVTS. 
Aktívne sa zúčastňuje aj na práci odbornej skupiny pre geológiu pri Sloven

skej banskej spoločnosti. Je dlhoročným a iniciatívnym funkcionárom ČSVTS. 
Vo vedúcich funkciách v Slovenskom geologickom úrade tvorivo využíva 

bohaté skúsenosti geológa — osobitne z prieskumu hnedého uhlia a lignitu — 
ako aj banského projektanta. 

Osobne sa zúčastnil na budovaní Slovenského geologického úradu a pri vy

pracúvaní jeho koncepcie. Mimoriadne sa zaslúžil o konsolidáciu rezortu na 
začiatku sedemdesiatych rokov, o jeho správne odborné a politické zameranie 
aj vedenie. Bol pri tvorbe vedecky podopretej koncepcie rezortu, rozvíjal ju 
a v praxi uskutočňoval. Pod jubilantovým vedením rezort úspešne zvládol 
úlohy vychodiace zo záverov XIV. a XV. zjazdu KSC, vypracoval podklady 
pre XVI. zjazd KSC a zjazd KSS a ich uznesenia plnil. Má výrazný podiel na 
dobrých výsledkoch rezortu Slovenského geologického úradu v 5., 6. a 7. päť

ročnom pláne. 
lng. Ján Kuráň, CSc, je aktívnym spolutvorcom prognózy nerastných su

rovín do roku 2000, ktorá je založená na vedeckých poznatkoch geológie zís
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kaných najmä v sedemdesiatych rokoch. Kus záslužnej činnosti vykonal pri 
vypracúvaní podkladov na XVII. zjazd KSC a zjazd KSS. ako aj v príprave 
rezortu na 8. päťročný plán. 

Jubilant má aj rad význačných odborných a organizačných funkcií. Je 
predsedom Komisie vläcry SSR pre riešenie zosunov pôdy na Slovensku, pred

sedom Sekcie pre rozvoj nerastnej surovinovej a materiálnej základne pri Slo

venskej komisii pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, členom Rady pre 
medzinárodnú hospodársku a vedeckotechnickú spoluprácu pri vláde ČSSR 
a členom Rady vlády SSR pre životné prostredie. 

lng. Ján Kuráň, CSc, je predsedom redakčnej rady časopisu Mineralia slo

vaca. Publikoval monografiu „Nerastná surovinová základňa Slovenskej so

cialistickej republiky, stav poznatkov a možnosti jej využitia", rad štúdií a člán

kov v odborných časopisoch. Pozoruhodná je aj jeho popularizačná činnosť 
z oblasti geológie v masovokomunikačných prostriedkoch, a to v tlači, rozhlase 
a televízii. 

Popri pracovných povinnostiach si jubilant nachádza čas aj na sústavné 
prehlbovanie vedomostí. Absolvoval štvorsemestrové postgraduálne štúdium 
na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, odbor vedecké riadenie, úspešne 
obhájil dizertačnú prácu z ekonomiky nerastných surovín a získal titul kan

didáta geologických vied. 
Za vynikajúce výsledky v práci dostal lng. Ján Kuráň. CSc. rad vyzname

naní. Okrem iných je to Rad červenej hviezdy práce (1970), Za zásluhy o vý

stavbu (1975). Zlatá hviezda CSSP, Zlatý odznak ČSVTS I. stupňa. Cestný 
budovateľ republiky. Mnohé z ocenení sú za úspechy dosiahnuté v medziná

rodnom meradle, napr. Cestný prieskumník ZSSR, medaila Za zásluhy o geo

logický prieskum ZSSR. vyznamenanie 30 rokov socialistickej revolúcie v Bul

harskej ľudovej republike, Komandorský rad z Poľskej ľudovej republiky a i. 
Jubilant je čestným reprezentantom československej geológie aj v zahraničí. 

Aktívne pracuje v Stálej komisii RVHP pre spoluprácu v geológii, vedie 
a obstaráva priamu spoluprácu ČSSR s MĽR. BĽR, RSR, SFRJ v oblasti geo

lógie a spolu s predsedom Českého geologického úradu JUDr. Josefom Pravdom 
s Gréckom. Je iniciátorom rozvoja kooperácie medzi geológmi ČSSR a ZSSR. 

Pri príležitosti šesťdesiatych narodenín želajú pracovníci rezortu Sloven

ského geologického úradu — baníci, vrtní robotníci, pracovníci z dielní a údrž

by, geológovia, technici a spolupracovníci z úradu — svojmu predsedovi 
lng. Jánovi Kuráňovi, CSc. ďalšie tvorivé úspechy v zodpovednej práci, pevné 
zdravie, osobnú spokojnosť, rodinnú pohodu, ako aj to, aby pod jeho vedením 
slovenská geológia naďalej postupovala vpred na prospech celého nášho ná

rodného hospodárstva, aby čestne splnila náročné úlohy, ktoré pred ňu po

staví XVII. zjazd Komunistickej strany Československa. 
K úprimnému blahoželaniu sa pripájajú všetci československí geológovia, 

redakčná rada a redakcia nášho časopisu. 
Ad multos annos! 


