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RNDr. ĽUDOVÍT CIBUĽKA SEDEMDESIATROČNÝ
Náš dlhoročný kolega RNDr. Ľudovít Cibuľka sa 7.11.2007 v plnom zdraví
a optimistickej nálade dožil sedemdesiatin. Rodák z Pukanca po absolvovaní
gymnázia v Leviciach vyštudoval v rokoch 1956-1961 na Prírodovedeckej fakulte
UK v Bratislave odbor inžinierska geológia a hydrogeológia. V roku 1970
po obhajobe rigoróznej práce získal titul RNDr.
Po ukončení vysokoškolského štúdia až do odchodu do dôchodku v r. 1995 pracoval
v organizáciách pre inžiniersku geológiu a hydrogeológiu. Geologický prieskum n.p.,
IGHP n.p. neskôr š.p. Žilina v rokoch 1961-1968 a 1973-1989. Vodné zdroje n.p.
Bratislava, závod Prešov v r. 1968-1973 a Geoconsult a.s. Košice 1990-1995.
Pracoval ako výkonný terénny geológ vo funkciách od geológa až po vedúceho
geológa závodu VZ Prešov. V rokoch 1981-1983 bol vedúcim geológom expedície
Strojexportu a IGHP v Nigérii.
Rozsah riešených hydrogeologických problémov počas jeho odbornej praxe bol
veľmi široký. Riešil rad úloh podrobného hydrogeologického prieskumu pre
vybudovanie zdrojov podzemnej vody v kvartérnych náplavoch Tople, Ondavy, Laborca, Hornádu a Torysy - lokality
Božčice, Sečovská Polianka, Radvaň nad Laborcom, Sabinov, Kysak - Ťahanovce, Kolinovce a Lemešany. Riešil
úlohy v oblasti Slovenského krasu a Moldavskej nížiny a problémy inžinierskej hydrogeológie pri zakladaní objektov
vo VSŽ Košice, Elektráreň Vojany a Tepláreň Banská Bystrica.
Hlavnou náplňou jeho odbornej činnosti bol regionálny hydrogeologický prieskum najmä v oblasti
východoslovenského flyšu, kde využil svoje teoretické vedomosti a bohaté praktické skúsenosti pri návrhu optimálnej
metodiky prieskumných prác a významnou mierou prispel k zmene názoru na možnosť zaistenia nových zdrojov
podzemných vôd z flyšových kolektorov. Z významných úloh to bol vyhľadávací a predbežný hydrogeologický
prieskum Paleogénu Čergova (1983), Nízke Beskydy - oblasť Stropkov - Svidník (1988), Nízke Beskydy - oblasť
Zborov (1987), Paleogén povodia Svinky (1993), Paleogén povodia Laborca (1995), Paleogén povodia
Uhu - hydrogeologická štúdia (1991). Rozsiahlymi prácami regionálneho charakteru bol orientačný prieskum
hydrogeologickej nádejnosti vybraných lokalít vonkajšieho flyšového pásma (1969) a zhodnotenie hydrogeologickej
preskúmanosti východoslovenského kraja (1975-1980).
Počas 3-ročného pôsobenia ako vedúci geológ expedície IGHP v Nigérii významne prispel svojou odbornosťou,
prístupom k práci a kolegom k úspešnému splneniu cieľov expedície.
Okrem dlhoročnej práce v hydrogeológii je treba pripomenúť aj nemenej významný podiel na rozvoji hydrogeológie
výchovou oboch synov, ktorí skončili štúdium inžinierskej geológie a hydrogeológie na Prírodovedeckej fakulte UK
v Bratislave.
Po odchode do dôchodku sa venuje ďalšej „životodarnej tekutine“, dorábaniu výborného vína na svojej vinici
v Bátovciach. Pri tejto činnosti dosahuje rovnako výborné výsledky ako v hydrogeologickej praxi. Medzi kolegami je
známe výborné „cibuľkové“ víno. Tento názov mätie neznalé osoby, ktoré predpokladajú, že ide o víno z cibuľky.
Ľudovít Cibuľka bol (aj zostal) nielen dobrý hydrogeológ, ale aj spoľahlivý a príjemný kolega, s ktorým bola radosť
spolupracovať.
V mene bývalých kolegov z Košíc a i širšej hydrogeologickej obce želáme Ľudovi do ďalších rokov pevné zdravie,
veľa pohody v kruhu rodiny a priateľov.
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