
Pôsobenie na fakulte

r. 1965 
založil Katedru teoretickej fyziky a geofyziky a bol jej prvým  
vedúcim
r. 1969 – 1972 
pôsobil vo funkcii dekana

Vedecký Profil

Výrazne sa podieľal na rozvoji vysokého školstva a vedy na 
Slovensku. V rokoch 1948 – 1952 pôsobil ako geofyzik v Slo-
venskom ústrednom geologickom ústave (terajší Geologický 
ústav Dionýza Štúra SAV v Bratislave). V októbri 1952 prešiel na 
novozaloženú Vysokú školu technickú v Košiciach a v rokoch 
1953 - 1954 vykonával funkciu dekana Baníckej fakulty VŠT v 
Košiciach. Pri vzniku SAV v roku 1953 významne prispel ku 
založeniu Geofyzikálneho laboratória (neskoršie Geofyzikálny 
ústav SAV v Bratislave). Až do roku 1962 bol jeho externým ria-
diteľom. V roku 1955 bol menovaný profesorom geofyziky na 
BF VŠT v Košiciach a súčasne sa stal rektorom VŠT. V tejto fun-
kcii pôsobil do roku 1963. Doktorskú dizertáciu obhájil v roku 
1958 za súbor svojich vedeckých prác na MFF UK v Prahe. Od 
roku 1965 pôsobil ako profesor na PF UPJŠ v Košiciach, kde 
založil Katedru teoretickej fyziky a geofyziky a bol jej prvým 
vedúcim až do roku 1982. Vo februári 1972 bol menovaný aka-

demikom ČSAV a v decembri toho istého roku akademikom 
SAV. V roku 1979 bol zvolený za čestného člena Maďarskej aka-
démie vied. Ako člen Prezídia ČSAV bol zároveň aj podpredse-
dom Československej komisie pre výskum a mierové využitie 
kozmického priestoru (INTERKOZMOS). 

Významné ocenenia

• Štátna cena Klementa Gottwalda za vedecké práce vedúce 
k objaveniu veľkého náleziska magnezitu pri Podrečanoch 
(r. 1954)

• Národná cena SSR za súbor vedeckých prác z oblasti teórie 
geofyzikálnych polí a interpretačných metód ( r. 1978)

• Čestný člen Maďarskej akadémie vied (r. 1979)

Významné Publikácie a Výsledky

Počas svojej aktívnej činnosti publikoval vyše šesťdesiat ve-
deckých prác z oblasti teórie geofyzikálnych polí, geoelektric-
kých a gravitačných interpretačných metód a astronómie v do-
mácich a renomovaných zahraničných vedeckých časopisoch 
ako Geoexploration, Studia geophysica et geodaetika, Magyar 
geofizika a iné. Na základe jeho geofyzikálnych výskumných 
prác z rokov 1951-1953 boli objavené veľké zásoby magnezitu 
pri Podrečanoch. 

To čo dal stovkám svojich študentov ako láskavý učiteľ, spolupracovníkom ako fundovaný matematický 
fyzik, sa nedá vtesnať do žiadneho ocenenia. Pán profesor bol človekom sčítaným, milujúcim vážnu hudbu 
a humánnym. Avšak mal ešte čosi navyše, za čo sú mu jeho žiaci a spolupracovníci vďační, mal nás všetkých 
vždy veľmi rád. Skromne a veľmi taktne usmerňoval naše prvé vedecké kroky a podal pomocnú ruku tak, že 
sme to mnohokrát ani nespoznali. Nech je nám dovolené to, čo sme my dostali od nášho učiteľa, odovzdávať 
ďalej, aj keď nie v takej dokonalej forme, ale s láskou. 

         (Bývalí žiaci a spolupracovníci) 

prof. rndr. tibor kolbenheyer, drsc.

(* 12.9.1917 rimavská sobota – † 9.3. 1993 košice)

Geofyzik, zakladateľ geofyzikálnej školy na slovensku.


