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Po dlhej a ťažkej chorobe skonal dňa 12. júla 1950 vo veku
43 rokov vynikajúci cien našej chemickej rodiny, zakladateľ
a hlavný redaktor Chemických zvestí, člen výboru Spolku che
mikov na Slovensku, RNDr. Teodor Krempaský, profesor an
organickej chémie na Odbore chemickotechnologického inži
nierstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Je
málo takých, ktori už v pomerne mladom veku zanechajú za
326

sebou viditelné výsledky vykonanej práce za celok, v prospech
verejnosti a pokroku. Jemu sa to podařilo a aj keď ostalo po
ňom mnoho započatých a ešte nedokončených diel, základy,
ktoré položil, zaručujú ich zdarné dokončenie.
Prof. Dr. Teodor Krempaský narodil sa 11. septembra 1907
v Žiline. Stredoškolské štúdiá konal na Čs. štátnej reálke v Ži
line a v Bratislave, kde maturoval 21. júna 1927. Potom študo
val v rokoch 1927/28 až 1932/33 na Prírodovedeckej fakulte
Masarykovej univerzity v Brne, kde sa venoval najmä odboru
anorganickej chémie u Prof. Dr. B. Kužmu. Dňa 28. februára
1934 ukončil štátne skúšky pre učiteľstvo na stredných školách
ж. chémie* matematiky a fyziky. Po predložení disertačnej práce
na tému ,,0 vplyve solí na aktivitu vodíkových iónov" a vy
konaní rigoróznych skúšok z anorganickej chémie, fyzikálnej
chémie a matematickej analýzy, promovali ho 2. apríla 1935
na Masarykovej univerzite n a doktora vied prírodných.
Dňa 1. septembra 1934 nastúpil ako ašpirant profesúry na
Čs. štátnom reálnom gymnáziu v Levoči, kde ďalej účinkoval
od 1. mája 1935 ako dočasný profesor do 31. januára 1938.
Toto jeho pôsobenie bolo prerušené voj. prez. službou od 1.
o k t b r a 1935 do 28. augusta 1937. Dňa 1. februára 1938 na
vlastnú žiadosť preložili ho do Bratislavy na Čs. štátnu reálku,
kde pôsobil do 31. decembra 1942.
Na základe súťaže ho navrhol profesorský sbor Slovenskej
vysokej školy technickej za suplcnta disciplín anorganickej
chémie a analytickej chémie na šk. rok 1940/41 a za správcu
Üstavu anorganickej chémie. V tom istom roku ho tiež poverili
organizáciou a výstavbou ústavu anorganickej chémie a čia
stočne aj analytickej chémie. Zariaďovacie práce sa skončily
koncom novembra 1940 tak, že sa mohlo začať s riadnymi
cvičeniami pre poslucháčov.
V tom čase nemalý ani Prírodovedecká fakulta, ani fakulta
farmaceutická Slovenskej univerzity chemické laboratóriá pre
cvičenia poslucháčov, ba nemalý ani prednášateľa anorganickej
chémie. Preto prevzal túto zodpovednú úlohu Prel. Krempaský
a zaradil tak prednášky ako aj laboratórne cvičenia z anorga
nickej chémie aj pre poslucháčov univerzity do programu
ústavu, ktorý spravoval.
Za mimoriadneho profesora ho vymenovali 30. augusta
1943 s účinnosťou od 1. januára 1943. Prof. Dr. Teodor Krem
paský bol prvým a viacnásobným dekanom Odboru Chem.technol. inžinierstva SVŠT a to v študijných rokoch 1943/44,
1945/40 a 1946/47.
Ako dekan staral sa všemožne o umiestenie a vybudovanie
ostatných ústavov odboru.
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Súbežne s pedagogickou činnosťou uskutočňoval aj práce
ъо zreteľom na praktické potreby výstavby štátu. V tomto za
m e r a n í previedol chemický výskum pôdy a cementov pre stav
bu údolnej priehrady na Orave. Pracoval na využitkovaní roz
ličných slovenských rúd pre Oblastné riaditeľstvo chemických
závodov na Slovensku, nár. podnik. Pre Povereníctvo techniky
previedol výskum kameňov pre stavbu hydrocentrály. Pracoval
na úlohách pridelených Št. výskumnou radou v rámci dvojroč.
plánu. Založil a organizoval komisiu pre ustálenie správneho
slovenského chemickotechnologického názvoslovia, ktorá sú
stavne odstraňuje názvoslovie nesprávne a chaotické. Od za
loženia t ejto komisie bol jej predsedom. Bol tiež členom
Umeleckej a vedeckej rady, odborným poradcom Oblastného
riaditeľstva chemického priemyslu na Slovensku, nár. podnik
a stálym súdnym znalcom pre odbOT anorganickej chémie.
Bol predsedom Čs. keramickej a sklárskej spoločnosti,
skupiny na Slovensku, ktorú organizoval a bol predsedom jej
prípravného výboru. (Spoločnosť založená r. 1947.)
Profesor Krcmpaský bol hlavným organizátorom chemie b e j publikačnej činnosti na Slovensku. Jeho organizačné úsilie
dostalo výraz v Chemických zvestiach, odbornom časopise
Spolku chemikov na Slovensku, ktorý založil v r. 1947 a bol
jeho hlavným redaktorom.
Prof. Dr. Krcmpaský bol človekom pokrokovo smýšľajúcim. Plne sa zapojil do reformy štúdia na chemickom odbore.
У poslednom čase venoval najväčšie úsilie vybudovaniu novo
stavby chemickej fakulty SVŠT. Dokončenia tohto diela sa však
už nedočkal. Jeho predčasným odchodom ostáva značná me
dzera, ktorú budeme musieť vyplniť. Nezištná mnohostranná
cieľavedomá činnosť, ktorú neustále vyvíjal, čaká na nasledov
níkov.
Odchodom Prof. Dr. Krcmpaského strácame statočného a
nezištného pracovníka budovateľského ducha a dobrého pria
teľa, na ktorého nezabudneme.
J. Gašpcrík
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