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K 90. narodeninám prof. RNDr. Vojtecha Zorkovského
(jedného zo zakladateľov Baníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach)

Greetings to 90th jubilee of Prof. RNDr. Vojtech Zorkovský

Čas neúprosne letí a s ním aj tok dejín národa, štátu 
a konkrétneho spoločenstva, ale aj jednotlivca. Preto sa nám 
nechce veriť, že náš prof. RNDr. Vojtech  Zorkovský, nestor bývalej 
VŠT v Košiciach, ktorá v súčasnosti nesie honosnejší názov 
Technická univerzita v Košiciach, sa dožil takého významného 
jubilea – deväťdesiatky. Pri hodnotení jeho narodenín už 
nekonštatujeme, že je svieži a plný tvorivých síl, pretože 
tie už vyčerpal počas svojho plodného života, keď geológii 
a pedagogickej práci odovzdával to, čo spoločnosť potrebovala. 
Podieľal sa na zabezpečovaní nerastných surovín pre naše 
národné hospodárstvo a ako pedagóg na výchove niekoľkých 
generácií geológov a banských inžinierov. 

Jeho odborná geologická a pedagogická činnosť je 
zhodnotená v predchádzajúcich príspevkoch k životným jubileám 
a sumarizovaná v monografii Významní slovenskí geológovia 
(Bratislava, Veda, vydavateľstvo SAV 2000, 489 – 491). V tomto 
príspevku preto zdôrazníme iba niektoré aspekty, ktoré vyplynuli 
z podmienok vtedajšieho života a atribútov vlastného smerovania 
a odovzdávania poznatkov, ale aj konania v prospech progresu 
spoločnosti.

Dňa 6. januára 2010 prof. RNDr. Vojtech Zorkovský, nestor 
slovenskej geologickej školy akademika Dimitrija Andrusova 
a zakladajúci pedagóg baníckeho vysokoškolského štúdia 

v Košiciach, oslávil svoje 
deväťdesiate narodeniny 
v kruhu svojich blízkych. 
Rodine venoval vždy 
dôlež i tú  pozornosť , 
a tak sa aj v takom 
vysokom veku môže 
tešiť z dobrého rodin-
ného zázemia, ktoré 
so svojou manželkou 
Gizkou Zorkovskou 
vytvorili pre svoje tri deti 
– Bela, Gabiku a Maroša. 
V súčasnosti majú radosť 
z ich vlastných rodín, 
ale zároveň sú spokojní 
s tým, že sa ešte dokážu 
postarať o svoje žitie.

Na pôde Fakulty 
BERG TU v Košiciach 

sa 3. februára 2010 popoludní uskutočnilo stretnutie bývalých 
a súčasných zamestnancov. Malo zvláštnu atmosféru, pretože 
pri tejto príležitosti dekan fakulty prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD., 
po oboznámení so súčasnou situáciou na fakulte sa venoval 
slávnostnému hodnoteniu celoživotnej činnosti nestora našej 
fakulty prof. RNDr. Vojtecha Zorkovského, nášho jubilanta.

Ako vysokoškolský pedagóg stál 46 rokov za katedrou a 31 
rokov viedol uvedené geologické pracovisko na fakulte. Bol 
náročným pedagógom, ale mal aj zdravý prístup k študentom. 
Obzvlášť sa to prejavovalo počas exkurzií a pri terénnych 
cvičeniach. Príkladná bola jeho starostlivosť o učebné pomôcky, 
pretože písal skriptá a učebnice, ale venoval sa aj výskumu 
a popularizácii geológie. V rokoch 1964 – 1966 pôsobil ako 
vysokoškolský pedagóg na Univerzite v Havane a v roku 1969 
sa zúčastnil na prednáškovom pobyte v Santiagu de Chile. V roku 
1989 skončil svoje pracovné pôsobenie ako vysokoškolský 
profesor a odišiel do dôchodku. Dodnes sa však zaujíma o dianie 
v geológii a na fakulte a škole, ktoré prešli medzitým novým 
rozvojom.

Na spomínanom stretnutí potom doc. Ing. Jana Jablonská, 
PhD., v prezentácii o prof. RNDr. Vojtechovi Zorkovskom 
oboznámila účastníkov s jeho pôsobením na fakulte, a to tak 
z pedagogického, odborného geologického, ako aj spoločenského 
pohľadu. Jeho prítomnosť a obojstranná radosť z gratulácií 
k takému významnému životnému jubileu povzniesla všetkých. 

Profesor Zorkovský vyslovil vďaku vedeniu fakulty, ale aj 
všetkým prítomným na tomto stretnutí za otvorenú úprimnosť 
a blahoželania. Z jeho slov a pohľadu bolo vidieť radosť nad 
tým, že sa dožil takého krásneho veku a že môže ešte osloviť 
tých, ktorí pokračujú na základoch jeho generácie. Život zasvätil 
geológii a pedagogickej a organizačnej práci, pri ktorej bolo 
mnoho šťastných a krásnych období naplnených tvorivou prácou. 
Vyskytli sa však aj útrapy a bolo potrebné vyrovnať sa s nimi. Dalo 
sa to všetko zvládnuť za pomoci rodinného zázemia a väčšieho 
či menšieho pochopenia spolupracovníkov. Všetkým prítomným 
na tomto stretnutí bolo príjemne a odchádzali s potvrdením toho, 
že medziľudské vzťahy zohrávajú dôležitú úlohu a treba ich 
udržiavať v náročnom pracovnom procese, ale aj v seniorskom 
veku.

K blahoželaniu k významnému životnému jubileu sa pripájajú 
aj členovia pobočky Slovenskej geologickej spoločnosti 
v Košiciach, Slovenskej baníckej spoločnosti pri FBERG TU 
v Košiciach a Košického baníckeho cechu, jeho študenti, spolu-

pracovníci a odborná 
geologická a banícka 
pospo l i tos ť . Všetc i 
želajú pánu prof. RNDr. 
Vojtechovi Zorkovskému 
pr imerané  zdrav ie 
a rodinnú pohodu do 
ďalšieho života.

Jozef Slavkovský
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Zdravica k 75. narodeninám prof. RNDr. Dionýza Vassa, DrSc.
Greetings to 75th jubilee of Prof. RNDr. Dionýz Vass, DrSc.

V predposledný októbrový deň roku 2009 
sa významný slovenský geológ a pedagóg 
prof. Dionýz Vass dožil významného jubilea 
– 75 rokov. Vždy agilný človek, teraz už 
na zaslúženom odpočinku, sa narodil 
30. 10. 1934 v Košiciach. Po absolvovaní 
gymnázia v Michalovciach (v r. 1953) študoval 
na Geologicko-geografickej fakulte UK 
v Bratislave (1953 – 1958). Po skončení 
vysokej školy začal pracovať v Geologickom 
ústave D. Štúra (GÚDŠ) v Bratislave, 
kde pôsobil do r. 1995, t. j. plných 37 rokov. 
V r. 1995 prešiel pracovať na plný úväzok 
na TU vo Zvolene ako gestor predmetu 
geológie. Vedeckú hodnosť kandidát geolo-
gických vied (CSc.) získal v r. 1965, akademický titul doktor 
prírodných vied (RNDr.) v r. 1967 a vedeckú hodnosť doktor 
geologických vied (DrSc.) v r. 1981. V r. 1995 sa habilitoval 
na docenta a v r. 1999 bol vymenovaný za profesora.

V zdravici sa nebudeme podrobne zaoberať všetkými 
aspektmi hodnotenia veľmi činorodej a rozmanitej práce 
jubilanta. Podrobne boli zhodnotené v zdraviciach pri 
príležitosti jeho 60. narodenín (Geologické práce, Správy 100, 
s. 9 – 22), resp. 70. narodenín (Geologické práce, Správy 111, 
s. 23 – 30) vrátane jeho bohatej publikačnej činnosti.

Prof. D. Vass sa zameral najmä na štúdium geológie 
terciérnych panví Západných Karpát. Podieľal sa na 
zostavovaní geologických máp rôznych mierok územia týchto 
panví. Pri geologických mapách regiónov v mierke 1 : 50 000, 
tých, ktorých bol redaktorom, sa neuspokojil s ich stručnými 
vysvetlivkami. Jeho zásluhou sa kotliny južného Slovenska 
vydaním podrobných monografických prác stali jedným 
z najpreskúmanejších území Západných Karpát. Jubilant sa 
venoval problematike sedimentológie siliciklastických hornín 
a zákonitostiam tektonického a paleogeografického vývoja 
panví s dôrazom na vytvorenie modelov ich genézy, využívajúc 
princípy sekvenčnej stratigrafie a globálneho kolísania hladiny 
morí a oceánov. V spolupráci so zahraničnými izotopovými 
laboratóriami zostavil niekoľko verzií rádiometrických časo-
vých škál neogénu centrálnej Paratetýdy a prispel k definícii 
jej neostratotypov (monografický súbor Chronostratigraphie 
und Neostratotypen). Jubilant definoval alebo redefinoval 
viaceré litostratigrafické jednotky v neogénnych panvách. 
To vyústilo do jeho koncepčného diela Litostratigrafia 
Západných Karpát: neogén a budínsky paleogén.

Prof. D. Vass sa iniciatívne zapájal do širokej medzinárodnej 
spolupráce (tri projekty IGCP, dlhodobý projekt spolupráce 
akadémií vied, účasť v komitéte RCMNS, aktívna účasť na 

svetových geologických kongresoch). Ako 
expert pôsobil 3 roky v Tunisku. V rámci 
vedeckej a odbornej aktivity absolvoval 
dlhodobejšie stážové pobyty v bývalom 
ZSSR, Anglicku, USA a Austrálii. V rámci 
užšej odbornej spolupráce participoval na 
spoločných projektoch všetkých okolitých 
štátov. Výsledkom sú najmä geologické mapy 
v mierke 1 : 100 000 a 1 : 500 000.

Prof. D. Vass sa ešte v priebehu pôsobenia 
v GÚDŠ dlhodobo venoval pedagogickej 
činnosti na geologických katedrách PriF 
UK v Bratislave a na Baníckej fakulte TU 
v Košiciach. Prednášal, bol konzultantom 

a vedúcim pri diplomových prácach, školiteľom 
viacerých ašpirantov a doktorandov. Dlhodobo pôsobil 
(aj ako predseda) v komisii na obhajobu kandidátskych prác 
v odbore geológia.

V rokoch 1995 – 2003 sa prof. D. Vass stal gestorom 
predmetu geológie na Lesníckej fakulte a Fakulte ekológie 
a environmentalistiky TU vo Zvolene. Od r. 2004 pracoval na 
fakulte ešte na polovičný úväzok. Budúcim lesníkom dával 
základy geológie pre ich neskoršiu prax. Od r. 2003 vyučoval 
predmet geológie aj na Pedagogickej fakulte Katolíckej 
univerzity v Ružomberku. 

Publikačná činnosť jubilanta je veľmi bohatá. Zahŕňa vyše 
400 odborných článkov, monografií, populárno-vedeckých 
článkov a recenzií. Z jeho najnovších publikácií je potrebné 
uviesť geologické mapy edície v mierke 1 : 200 000, 
na ktorých sa podieľala generácia geológov od 70. rokov 
20. storočia a ktoré vyšli tlačou v r. 2008. Jubilant je jedným  
z dvoch geológov, ktorí participovali na oboch edíciách máp 
v tejto mierke. Je spoluautorom listov Košice, Banská 
Bystrica, Lučenec a Rimavská Seč, Michalovce, ako aj 
jednotnej mapy Slovenskej republiky v mierke 1 : 200 000. 
Profesor Vass nepísal iba odborné publikácie. Počas aktívneho 
života reagoval aj na rôznorodé občianske podnety a svoj 
názor na ne uverejňoval v dennej tlači a časopisoch.

Cieľavedomá a iniciatívna práca jubilanta bola ocenená 
množstvom vyznamenaní. Aj pri jeho terajšom jubileu mu 
v r. 2009 stavovská organizácia Slovenská geologická 
spoločnosť udelila Ďakovný list SGS za jeho doterajšiu prácu 
v prospech slovenskej geológie.

Jubilantovi prajeme do nadchádzajúcich rokov najmä 
veľmi potrebné zdravie a elán, ktorým oplýval po celý svoj 
činorodý život.

Michal Elečko
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Ing. Vojtecha Lázára zaraďujeme medzi 
významných odborníkov rudného baníctva 
a montanistiky na území Slovenska v 20. 
storočí.

Narodil sa 1. novembra 1892 v Aita Mare 
(Rumunsko). Vyrastal vo veľmi skromných 
sociálnych pomeroch. Keď mal sedem 
rokov, zomrel mu otec. Matka síce dostávala 
skromný vdovský dôchodok, nemohla však 
z neho vyživiť obidve maloleté deti (mal 
sestru). Preto sa rozhodla dať syna do 
sirotinca. V sirotinci v Sibiu ho vychovávali do 
18 rokov. V čase pobytu v sirotinci vychodil 5 
tried ľudovej školy a 8 tried gymnázia. V roku 
1911 zmaturoval s výborným prospechom. 
Vzhľadom na dosahované vynikajúce 
stredoškolské študijné výsledky odišiel na 
banskú vysokú školu do Banskej Štiavnice, 
kde dostával štátne štipendium. To mu 
umožnilo študovať a v roku 1915 skončiť 
vysokoškolské štúdium. Štátnu skúšku zložil 
v roku 1917.

Po skončení štúdia banského inžiniera v roku 1915 na základe 
vyžiadania nastúpil do služieb Rimamuránsko-šalgótarjánskej 
železiarskej účastinnej spoločnosti. Tam pracoval na rôznych jej 
závodoch a postoch (Ózd, Baňa Rožňava, Železník a iné). Ako 
si Vojtech Lázár niekedy zaspomínal, uvedená spoločnosť ho 
vždy riadne popreháňala. V rokoch 1925 až 1935 bol závodným 
v Bani Rožňava, v rokoch 1936 až 1938 vykonával funkciu 
banského inšpektora na podnikovom riaditeľstve v Rožňave 
a zároveň zástupcu podnikového riaditeľa. V rokoch 1939 až 1945 
bol podnikovým riaditeľom. V tom čase do kompetencie podniku 
boli včlenené uhoľné závody a vápencové lomy, ktoré spoločnosť 
vlastnila na území bývalej ČSR, Maďarska a Rumunska 
(Sedmohradsko). 

Po skončení druhej svetovej vojny v dôsledku nových 
politických pomerov a uvalenia banských podnikov pod národnú 
správu v roku 1945 sa skončila aj jeho pôvodná funkcia. V novom 
politickom usporiadaní ho preložili do Smolníka na pyritové bane 
ako závodného. Túto funkciu vykonával v rokoch 1945 až 1949 
(v roku 1947 zároveň aj pre hutu Mária). V rokoch 1949 – 1951 
pracoval v službách podnikového riaditeľstva Železorudných 
baní v Spišskej Novej Vsi. Zastával funkciu vedúceho odboru 
kutacích prác, popri ktorej bol aj vedúcim technického odboru.    

Kto bol Ing. Vojtech Lázár
The personality of Ing. Vojtech Lázár

Koncom roku 1951 bol vymenovaný za 
hlavného inžiniera nového národného 
podniku Východoslovenský rudný prieskum 
v Spišskej Novej Vsi. Podieľal sa na jeho 
koncepčnom a organizačnom dobudovaní. 
V roku 1955 na vlastnú žiadosť odišiel do 
dôchodku. V roku 1957 však opäť nastúpil 
do služieb uvedeného podniku ako pracujúci 
dôchodca. Externe vykonával funkciu 
výskumného pracovníka. Túto prácu robil 
pre podnik aj po zmene trvalého bydliska, 
po presťahovaní do Košíc. V rokoch 1965 
až 1978 bol externým pracovníkom Sloven-
ského technického múzea. Tam pracoval 
do konca svojho života. 

Z jeho významných zahraničných ciest 
spomenieme pobyt v Eisenerzi (Rakúsko) 
v roku 1927, kde uskutočňoval technologické 
pokusy s rožňavskou železnou rudou. 
Na základe výsledkov týchto pokusov dal 

postaviť v rožňavskom závode modernú 
mechanizovanú pražiacu pec (typ Fleisser – Apoldt). Zariadenie 
predstavovalo v bývalej ČSR unikát. O desať rokov neskôr 
realizoval študijnú cestu do Nemecka s cieľom študovať úpravu 
a aglomerovanie chudobných železných rúd. 

V rámci funkcie ho spoločnosť RIMA poverovala vykonávať 
aj mimoriadne úlohy – preskúmať vytypované rudné lokality 
v Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku, o ktoré prejavila záujem 
kvôli ich následnej exploatácii.

Ing. V. Lázár bol aj publikačne činný. Jeho štúdie po obsahovej 
stránke sa zameriavali skôr na vyhranené problémy závodov 
(havárie, perspektívu, príčiny zániku, ekonomické otázky a pod.). 
Ťažisko jeho výskumov však prezentujú práce montanisticko-
-archívneho zamerania. 

Ing. V. Lázár ešte aj v pokročilom veku (ako dôchodca) aktívne 
pracoval v bývalej Čsl. vedecko-technickej spoločnosti, a to ako 
člen výboru Krajskej sekcie pre baníctvo. Zomrel 9. novembra 
1978 a pochovaný je na verejnom cintoríne v Košiciach. Banícka 
veda v ňom stratila vynikajúceho odborníka, zanieteného 
pracovníka a dobrého človeka.

Česť jeho pamiatke!

Rudolf Magula

Abstract: Ing. Vojtech Lázár (* 1. 11. 1892 – † 9. 11. 1978) can be ordered among the leading personalities of the ore mining and the 
mining sciences in Slovakia in the 20th century. Despite the poor social conditions during his youth and his life in orphanage, he graduated 
the secondary school with excellent results and owing to the state scholarship obtained education in the Mining University in Banská Štiavnica. 
His professional career started in the Rimamurány-Salgótarjáni Iron-work Joint Stock Company in 1915. Obtaining experiences from various 
mining plants and localities in the Slovak Ore Mts., he became the director in the company`s headquarters in Rožňava (1939 – 1945). After World 
War Two his position changed, and he continued his practical mining work at Smolník (1945 – 1949). In 1949 – 1951 he became the director 
for exploration and technical works in the Iron-Ore Mines, national enterprise, Spišská Nová Ves and from 1951 the main engineer in the newly 
established enterprise East-Slovakian Ore Survey, national enterprise, Spišská Nová Ves. Despite retiring on his own request in 1955, in 1957 
he returned to active scientific work. Later, changing his seat to the town Košice, he became a long-time external scientific worker in the 
Technical Museum in Košice (1965 – 1978).


