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K R O N I K A 

Ing. Vojtech Lazár osemdesiatročný 

Začiatkom novembra dožíva sa v pl
nom zdraví a v pracovnej aktivite osem
desiatich rokov Ing. Vojtech Lazár, vý
značný pracovník v oblasti rudného ba
níctva a geologického prieskumu na vý
chodnom Slovensku, najmä v Spišsko
gemerskom rudohorf. 

Vzhľadom na význačný odborný prínos 
jubilanta slovenskému rudnému baníctvu 
pokladáme za nevyhnutné aspoň stručne 
zoznámiť verejnost s jeho doterajšou prá
cou a životnou cestou a vyjadriť mu vďa
ku za naozaj plodnú činnosť. 

Ing. Vojtech Lazár sa narodil 1. novem
bra 1892 v Aita Mare v Rumunsku. Ľu
dovú školu a gymnázium absolvoval v Si
biu. V rokoch 1911—1915 študoval na Vy
sokej škole baníckej a lesníckej v Ban
skej Štiavnici, kde získal diplom banského 
inžiniera. 

Po vysokoškolských štúdiách nastúpil 
do služieb Rimamuránskošalgotarián
skej železiarskej uč. spoločnosti, v ktorej 
v rozličných funkciách zotrval až do zná
rodnenia baní. Po oslobodení v roku 1945 
nastúpil do práce v podniku Zelezorudné 

bane, n. p., Spišská Nová Ves. Po vytvorení Východoslovenského rudného prieskumu 
v roku 1951 sa stal jeho prvým hlavným inžinierom a v tejto funkcii pracoval až do 
odchodu do dôchodku v roku 1955. 

Ing. Vojtech Lazár je vynikajúcim odborníkom v rudnom baníctve. Vedomosti 
a skúsenosti získal v rade odborných a hospodárskych funkcií, ktoré úspešne vykoná
val. Pôsobil ako banský merač v Ózde (19151916), prevádzkový banský inžinier 
v Rožňave a v Železníku (19161925), zástupca závodného v Rožňave (19251935), 
banský inšpektor na riaditelstve v Rimamuránskej spoločnosti v Rožňave (1936— 
1939) a banský riaditel v Rožňave (19391945). 

Po znárodnení baní bol poverený funkciou závodného v Smolníku (1946—1949), 
pracoval ako vedúci prieskumného oddelenia a vedúci technického odboru podniku 
Zelezorudné bane, n. p., Spišská Nová Ves (19491951). 

V rokoch 19511955 ako hlavný inžinier Východoslovenského rudného prieskumu 
bol jedným z vedúcich organizátorov v prvých rokoch činnosti tohto podniku. 
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I po odchode do dôchodku aktívne pracuje. Podlá svojich zdravotných možností 
pracoval v rokoch 1956—1963 vo Východoslovenskom rudnom prieskume a neskôr 
v Geologickom prieskume ako banský odborník pre archívny výskum banských a geo
logických materiálov. Aj po roku 1965 pracuje na banskom technickom oddelení 
v Košiciach a venuje sa zároveň expertíznej banskogeologickej práci pre Geologic
ký prieskum. 

Ing. Vojtech Lazár počas svojho pôsobenia v rudnom baníctve Gemera a Spiša 
vždy zavádzal progresívne formy práce pri skúmaní a otváraní nových ložísk, ale aj 
v ťažbe a spracovaní surovín. Gemerské zelezorudné baníctvo dosiahlo v rokoch jeho 
pôsobenia veľké úspechy. Ako banského inžiniera, neskôr i ako riaditeľa banskej 
spoločnosti, si ho vysoko vážili nielen hospodárske kruhy, ale najmä robotníctvo 
a technickí pracovníci baní, a to nielen pre jeho vynikajúce odborné vedomostí, 
ale aj pre spravodlivý a hlboko ľudský prístup k podriadeným. 

Jeho úprimný vzťah k baníkom a baníctvu sa prejavil aj po oslobodení našej vlasti 
Sovietskou armádou a po znárodnení baní. So zápalom sa zapojil do obnovy vojnou 
narušených banských prevádzok a do budovania znárodneného baníctva. Aj v tomto 
období vykonával rad hospodárskych funkcií, v ktorých uplatnil nielen svoje bohaté 
odborné vedomosti, ale aj schopnosť preniesť ich do praxe. Tým vyjadril aj svoj 
úprimný kladný postoj k budovaniu socializmu na poli rudného baníctva v našej 
vlasti. 

Výrazne sa zaslúžil aj o výchovu banských odborníkov, z ktorých mnohí dodnes 
pracujú v zodpovedných hospodárskych a odborných funkciách. Najmä počas pôso
benia na prieskumnom oddelení Zelezorudných baní a vo Východoslovenskom rud
nom prieskume vyrástli pod jeho vedením prieskumní geológovia, banskí inžinieri 
a technici, ktorí patria medzi vedúce osobnosti v geologickom prieskume surovín Slo
venska. 

Ing. Vojtecha Lazára si jeho spolupracovníci i podriadení vážili a vážia pre sve
domitý prístup k práci. Neznáša povrchnosť a vždy trvá na správnom a technicky 
dôslednom a serióznom vykonaní práce. Kolegiálnym a priateľským prístupom si zís
kal mladú technickú inteligenciu, ktorej nezištne odovzdával odborné i životné skú
senosti. 

Za dlhoročnú prácu bol Ing. Vojtech Lazár odmenený v roku 1956 diplomom a uzna
ním ministra rúd a hutného priemyslu za budovanie socialistického baníctva a za 
vysoko angažovanú prácu a vernosť baníckemu povolaniu mu v tom istom roku ude
lil prezident republiky Rad červenej zástavy práce. Za päťdesiatročnú prácu v ba
níctve ho vyznamenala Univerzita ťažkého priemyslu v Miškovci v roku 1967 zlatým 
diplomom. 

Ing. Vojtech Lazár publikoval svoje práce v odborných baníckych časopisoch. 
Svoje hlboké vedomosti, podložené i znalosťou rečí, využil po odchode do dôchodu 
na odborné štúdium, na vypracovanie rešerší archívnych banských materiálov z ro
kov pred oslobodením, z ktorých vyplynuli aj návrhy na ďalšiu prieskumnú činnosť. 
V poslednom období spracoval rozsiahlu komplexnú prácu o historickom vývoji 
baníctva v Spišskogemerskom rudohorí do roku 1945. 

Za celoživotné dielo i ľudské vlastnosti zaslúži si Ing. Vojtech Lazár vďaku celej 
geologickej a banskej odbornej obce. 

Do ďalších rokov želáme jubilantovi pevné zdravie a veľa možností na uplatnenie 
jeho tvorivej aktivity. 

Ján Bartalský 
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