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60 rokov prof. dr. Juraja Gašperíka
Prof. RNDr. Juraj G a š p e r í k sa dožíva
6. februára 1966 šesťdesiatich rokov. Narodil
sa v Budapešti. Po presídlení rodiny do Brati
slavy absolvoval čs. štátnu reálku v Bratisla
ve a potom prírodovedeckú fakultu bývalej
Masarykovej univerzity v Brne, kde študo
val chémiu a kozmickú fyziku. Tu r. 1934
nadobudol aj hodnosť doktora prírodných
vied.
Krízové obdobie r. 1932—1934 ťažko po
stihlo aj prof. J . Gašperíka. Nemohol byť
vôbec zamestnaný, a preto pracoval ako volontér na Štátnej bakteriologicko-sérologickej
diagnostickej stanici Lekárskej fakulty Uni
verzity Komenského v Bratislave, potom
v bakteriologickom a neskôr v chemickom
laboratóriu mesta Bratislavy už v riadnom
pracovnom pomere.
Od roku 1938 sa prof. J . Gašperík zame
riava na organickú technológiu a technológiu
plastických látok, ktorým je verný až dodnes.
Nastupuje miesto vedúceho analytického
a vývojového laboratória v továrni na káble,
závod Gumon. Na Slovenskú vysokú školu
technickú bol povolaný r. 1943, kde vo funkcii suplenta, mimoriadneho a od r. 1946
riadneho profesora prednáša organickú technológiu a technológiu plastických látok.
Prof. dr. Juraj Gašperík sa aktívne zúčastnil Slovenského národného povstania.
Po oslobodení r. 1945 sa ihned prihlásil k budovaniu znárodneného priemyslu. Vtedy
sa v plnej miere uplatnili jeho technicko-vedecké a organizačné schopnosti.
Prof. J. Gašperík patrí medzi zakladateľov Chemickej fakulty SVŠT v Bratislave. V ro
koch 1947—1949 vykonával funkciu jej dekana. Katedru chemickej technológie orga
nických látok, ktorú založil, usilovne buduje hned od začiatku s cieľom vychovávať
kvalifikovaných inžinierov pre veľmi rozmanité úseky národného hospodárstva. Popri
pedagogickej práci na katedre iniciatívne pracuje v základnom a technologickom
výskume.
Prof. J . Gašperík je známy svojimi vedeckými prácami i ako dobrý pedagóg. Školil
mnoho ašpirantov na SVŠT i na iných vysokých školách. Navštívil veľa krajín, kde
prednáškami a početnými publikáciami z oblasti základného výskumu fenylformaldehydových živíc a inhibítorov radikálových procesov šíri dobré meno československej
vedy v oblasti technológie makromolekul.
Od r. 1945 do r. 1950 bol predsedom Spolku chemikov na Slovensku, od r. 1950 do
r. 1956 predsedom Slovenskej skupiny Čs. spoločnosti chemickej. V tomto období spolu organizoval 9 chemických sjazdov v Banskej Štiavnici, z toho 5 celoštátnych so zahrá-
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ničnou účasťou. Za túto obetavú prácu bol r. 1950 na zlučovacom sjazde Spolku che
mikov na Slovensku s Čs. spoločnosťou chemickou zvolený za čestného člena Čs. spo
ločnosti chemickej.
Je spoluzakladateľom a prvým zodpovedným redaktorom Chemických zvestí. Po
smrti prof. Krempaského r. 1950 ujíma sa funkcie výkonného redaktora Chemických
zvestí, ktoré až do r. 1962 úspešne redigoval. Ako člen redakčnej rady pomáha redakčnú
prácu usmerňovať i nadalej. Jeho záslužná práca sa prejavila v ustavičnom raste odbornej
úrovne tohto jediného chemického časopisu na Slovensku. Niekoľko rokov bol aj členom
redakčnej rady časopisov Chemické listy a Collection of Czechoslovak Chemical Com
munications.
Prof. dr. J . Gašperík je spoluzakladateľom a niekoľkoročným predsedom Slovenskej
astronomickej spoločnosti v Bratislave.
Priatelia a spolupracovníci spolu s celou československou chemickou verejnosťou,
u ktorých sa jubilant teší veľkej obľúbenosti pre svoju vzácnu a priateľskú povahu,
milo spomínajú významné životné jubileum prof. dr. J . Gašperíka. Tešíme sa z dalšej
jeho úspešnej práce, ku ktorej mu úprimne želáme veľa zdravia a mladistvej sily.
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