
Narodil sa 4. 5. 
1935 v Michalov
ciach. V rodnom 

meste absolvoval základné i stredoškolské 
vzdelanie. V roku 1954 zmaturoval na mi
chalovskom gymnáziu a v roku 1954 začal 
študovať na Prírodovedeckej fakulte univer
zity J. E. Purkyné v Brne. Ako študijný od
bor si zvolil základný výskum sedimentov. 
Po úspešnom ukončení vysokoškolského štú
dia v 1959 roku nastúpil na pracovisko, kto
rému ostal dodnes verný. Ako erudovaný 
geológ s dobrou odbornovedeckou prípravou 
rýchlo vnikol do problematiky geológie a 
naftovoplynovej prospekcie. V r. 1973 urobil 
rigorózne skúšky a získal hodnosť doktora 
prírodných vied. 
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a RNDr. Cyrilom Tereskom. Tento mladý ko
lektív sa pričinil o objavenie prvých ložísk 
zemného plynu vo Východoslovenskej nížine. 
V roku 1973 jubilant získal hodnosť doktora 
prírodných vied (RNDr.) a v roku 1977 obhájil 
kandidátsku dizertačnú prácu Zlomy vo vý
chodoslovenskej neogénnej oblasti a jej tekto
genetický vývoj. Už rok predtým sa stal ve
dúcim geológom závodu. V rokoch 1980—1981 
pracoval ako čs. expert v Iraku, kde inter
pretoval seizmické profily pre potreby nafto
vej geológie. Po návrate sa opäť ujal ťunkcie 
vedúceho geológa. 

Popri organizátorskej činnosti, ktorej sa 
v prieskumnom závode MND v Michalov
ciach venuje, nemalou mierou sa zaslúžil 
o úspechy naftového prieskumu na východ
nom Slovensku. Zhodnotil štruktúrny prie
skum v oblasti Zatína, opísal pochovanú vul
kanickú štruktúru Bačka, zhrnul výsledky 
hlbokého vrtu Durkov1. Okrem iných plyno
nádejných štruktúr a ložísk zemného plynu 
mal rozhodujúci podiel na objavení a zhod
notení ložísk zemného plynu v Bánovciach. 
Ptrukši, Sennom, Tušickej Novej Vsi, Viš
ňové a ložiska kamennej soli pri Zalužiciach. 

Vo viacerých prácach, ktoré publikoval sám 
alebo v spoluautorstve, na vysokej odbornej 
úrovni zhodnotil prínos naftového prieskumu 
pre poznanie stavby a litológie neogénu vý
chodného Slovenska. Zvlášť cenné sú poznat
ky o hranici bádensarmat a sarmatpanón 
vo východoslovenskej panve a o hranici kar
patbáden v Košickej kotline. Zásadným prí
nosom bolo tiež riešenie laterálnej korelácie 
litofaciálne pestrého vývoja neogénu v pod
vihorlatskej oblasti a v juhovýchodnej časti 
Východoslovenskej nížiny. Jubilant prispel 
tiež k poznaniu stavby južnej a prešovskej 
časti Košickej kotliny. Vo svojej kandidát
skej práci predložil doteraz najucelenejšiu 
syntézu zlomovej stavby Východoslovenskej 
neogénnej panvy. Zostavil tiež prvý variant 
odkrytej geologickej mapy neogénu tejto 
panvy a podieľal sa na zostavení moderného 
litostratigraťického členenia neogénu Výcho
doslovenskej nížiny. 

Spolupracovníci a kolegovia želajú jubilan
tovi mnohí) úspechov do ďalších plodných 
rokov života, dobré zdravie, hodne elánu a 
životného optimizmu. 

Dionýz Vass 
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