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KRONIKA 

Zomrel Ing. Vojtech Lazár 

9. novembra 1978 zomrel po krátkej chorobe vo veku 86 rokov význačný pra
covník rudného baníctva a geologického prieskumu Ing. Vojtech Lazár. Slovenské 
baníctvo a prieskum v ňom strácajú vynikajúceho znalca rudných ložísk Spišskoge
merského rudohoria. 

Ing. V. Lazár počas svojho pôsobenia v rudnom baníctve Gemera a Spiša zavádzal 
progresívne formy práce pri skúmaní a otváraní nových ložísk, ale aj v ťažbe a spra
covaní surovín. Gemerské železorudné baníctvo dosiahlo v rokoch jeho pôsobenia 
velké úspechy. Ako banského inžiniera a neskôr aj 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. So zápalom sa zapojil do ob
novy vojnou narušených banských prevádzok a do budovania znárodneného ba
níctva. Aj v tomto období vykonával rad hospodárskych funkcií a uplatnil v nich 
nielen svoje bohaté odborné vedomosti, lež aj schopnosť prenášat ich do praxe. 

Výrazne sa zaslúžil aj o výchovu banských odborníkov, z ktorých mnohí dodnes 
pracujú v zodpovedných hospodárskych a odborných funkciách. Najmä počas pôso
benia v prieskumnom oddelení Zelezorudných baní a vo Východoslovenskom rudnom 
prieskume vyrástli pod jeho vedením prieskumní geológovia, banskí inžinieri a tech
nici, ktorí patria medzi vedúce osobnosti v geologickom prieskume surovín Sloven
ska. Kolegiálnym a priateľským prístupom si získal mladú technickú inteligenciu, 
ktorej nezištne odovzdával odborné i životné skúsenosti. 

Za dlhoročnú prácu Ing. Vojtecha Lazára odmenili 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 
udelil prezident republiky Rad červenej zástavy práce. Za päťdesiatročnú prácu 
v baníctve ho v roku 1967 vyznamenala Univerzita ťažkého priemyslu v Miškovci 
zlatým diplomom. 

Ing. Vojtech Lazár publikoval svoje práce v odborných baníckych časopisoch. 
Hlboké vedomosti, podložené i znalosťou jazykov, využil po odchode do dôchodku 
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 v rámci Geologickoložiskovej 
štúdie Spišskogemerského rudohoria. 

Za celoživotné dielo i ľudské vlastnosti si Ing. Vojtech Lazár zaslúži vďaku celej 
geologickej a banskej odbornej obce. Ostane nám navždy vzorom skromného a pra
covitého človeka. 

Pavol Grecula 
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