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Na životné jubileum RNDr. Tomáša Gregora, CSc. 

V máji tohto roku sa dožíva šesťdesiatich 
rokov RNDr. Tomáš Gregor, CSc. Narodil sa 
24. mája 1922 v Prievidzi Láska k prírodným 
vedám ho po skončení stredoškolských štúdií 
zaviedla na Prírodovedeckú fakultu v Bra
tislave. Z geologických disciplín zaujala mla
dého vysokoškoláka najmä ložisková geológia. 
Hlboké vedomosti v tomto odbore získal aj 
na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univer
zity. 

Po príchode do Západoslovenského rudné
ho prieskumu v Turčianskych Tepliciach nad
viazal T. Gregor na diplomovú prácu a vy
konával prieskum surovín mastenca a magne
zitu v juhozápadnej oblasti Spišskogemer
ského rudohoria. Cieľavedomosť a húževna
tosť, s akou zverené úlohy plnil, nezostala 
bez povšimnutia. Roku 1953 poverili jubilan
ta zodpovednou funkciou hlavného geológa 
Geologického prieskumu v Turčianskych Tep
liciach. 

Potreby národného hospodárstva v tomto 
období si onedlho vyžiadali ďalšiu zmenu 
pracoviska dr. Tomáša Gregora. Stal sa hlav
ným geológom Gemerských železorudných 
baní v Rožňave. Počas siedmich rokov sa za

oberal komplexným riešením mnohých ložísk. 
Viedol a v spolupráci so závodnými geológmi 
hodnotil zásoby ťažobných ložísk patriacich 
do kompetencie Gemerských železorudných 
baní. 

Roku 1958 nastúpil jubilant do Geologic
kého ústavu D. Štúra v Bratislave a stal sa 
členom ložiskového oddelenia. Nové úlohy 
plnil s nevšedným elánom. Skúsenosti získa
né v prieskumných a ťažobných podnikoch sa 
mu stali cenným prínosom v bádateľskej práci. 
Jeho hlavnou oblasťou činnosti bol geologic
koštruktúrny a metalogenetický výskum zá
padnej časti gemerika. Definícia, stanovenie 
chronológie tektonických procesov a prvkov, 
ako aj spätosť s metalogenetickými procesmi 
tejto oblasti sú príkladom vysoko zodpoved
ného prístupu k práci. 

Podstatnou mierou sa zúčastňoval aj na zo
stavovaní generálnych máp nerastných suro
vín Slovenska a zaslúžil sa aj o dobré meno 
československej geológie v zahraničí. Praco
val ako expert ložiskovej geológie vo Viet
namskej demokratickej republike a na Kube. 
Za príkladné plnenie povinností ho Vietnam
ská demokratická republika vyznamenala 
zlatým odznakom Družba. 

Ako vedúci oddelenia Spišskogemerského 
rudohoria a námestník riaditeľa GÚDS sa vý
razne pričinil o rozvoj ústavu. Za výsledky 
V geológii ho niekoľkokrát ocenili rezortnými 
vyznamenaniami a ďakovnými listami. 

Jeho výskumná činnosť sa premietla aj 
v značnom počte publikovaných prác a ar
chivovaných správ. 

Veľmi kladne treba hodnotiť politickú a 
spoločenskú angažovanosť jubilanta v oblasti 
odborných organizácií, osobitne v SGS a 
ČSVTS. 

Je známy jemu vlastnou skromnosťou, 
srdečnosťou a ľudským prístupom, ktorým 
obdarúva ostatných spolupracovníkov. 

So všetkou úprimnosťou blahoželáme jubi
lujúcemu dr. Tomášovi Gregorovi, CSc, a že
láme mu pevné zdravie a neochabujúci pra
covný elán. 

Stefan Bajanik 


