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Rok 2005 – rok jubilujúcich dekanov BF VŠT v Košiciach
Lˇubica Floreková1

2005 – the year of deans of the Mining Faculty, Technical University in Košice celebrating a jubilee
Každá inštitúcia má svoje významné dni a roky, v ktorých si pripomína svoj vznik, svoj pôvod. Menej
sa už zvyknú pripomínať ľudia, ktorí sa o vznik a fungovanie tejto inštitúcie zaslúžili. Zvyčajne sa o nich hovorí
pri jubileách inštitúcie.
Tento rok však bol pre našu fakultu mimoriadne zvláštny, veď významné osobné jubileum si pripomíname
u našich šiestich bývalých pánov dekanov Baníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach. Sú to:
•
pán prof. RNDr. Vojtech Zorkovský, nar. 6. 1. 1920, ktorý pôsobil na fakulte v rokoch 1952 – 1989, bol
v poradí štvrtým a siedmym dekanom v období rokov 1954 – 1956 a 1959 – 1960,
•

pán prof. Dr. Ing. František Špaldon, DrSc., nar. 20. 7. 1920, ktorý pôsobil na fakulte v rokoch
1952 – 1986, bol v poradí ôsmym a jedenástym dekanom v období rokov 1960 – 1962 a 1966 – 1969,

•

pán prof. Ing. Ján Puzder, CSc. nar. 18. 4. 1925, ktorý pôsobil na fakulte v rokoch 1952 – 1990,
bol v poradí desiatym a štrnástym dekanom v období rokov 1964 – 1966 a 1977 – 1988,

•

pán prof. Ing. Juraj Šütti, DrSc., nar. 22. 4. 1930, ktorý pôsobil na fakulte v rokoch 1953 – 1977,
bol v poradí trinástym dekanom v období rokov 1972 – 1977,

•

pán prof. Ing. Ladislav Rozložník, DrSc., nar. 5. 3. 1930, † 8. 10. 1990, ktorý pôsobil na fakulte v rokoch
1962 – 1972, bol v poradí dvanástym dekanom v období rokov 1971 – 1972,

•

pán prof. Ing. Teodor Szuttor, DrSc., nar. 10. 11. 1930, † 13. 3 1995, ktorý pôsobil na fakulte v rokoch
1954 – 1991, bol v poradí pätnástym dekanom v období rokov 1990 – 1991.

Bližšie o našich jubilantoch vypovedajú ich životopisy. Tie si môže každý záujemca prečítať. Nehovoria
však veľa o ľudskom rozmere jubilantov a o tom bolo stretnutie v Herľanoch, ktoré sa pod záštitou dekana
F BERG prof. Ing. Pavla Rybára, PhD., uskutočnilo 22. 4. 2005.Pozvanie naň prijalo mnoho starších i mladších,
domácich aj zahraničných kolegov a priateľov našich jubilantov.
Slávnostnú atmosféru stretnutia, ktoré otvoril a celé moderoval prodekan F BERG prof. Ing. Gabriel Weiss,
CSc., podčiarkla osobná prítomnosť žijúcich oslávencov s manželkami, ale aj slávnostný príhovor rektora TU
v Košiciach, Dr.h.c.mult. prof. Ing. Juraja Sinaya, DrSc., ktorý svojimi slovami navodil mimoriadne krásnu
atmosféru celého podujatia.
Citlivé príhovory prof. Zábranského k prof. Zorkovskému, doc. Mačalu k prof. Špaldonovi, doc. Ďuroveho
k prof. Puzderovi, prof. Weissa k prof. Šüttimu, ako aj spomienky prof. Sasváriho na prof. Rozložníka a prof.
Bauera na prof. Szuttora, zaujali všetkých prítomných hostí, z ktorých uvádzame aspoň bývalých rektorov VŠT
Dr.h.c. prof. Ing. Alojza Pažáka, DrSc., prof. RNDr. Františka Zábranského, CSc. tretieho rektora Vysokej školy
technickej z baníckeho stavu a bývalých dekanov, pána prof. Antona Sopku, dvanásteho dekana, pána prof. Petra
Trančíka, pätnásteho dekana, pána prof. Vladimíra Vodzinského, sedemnásteho dekana a pána prof. Dušana
Malindžáka, osemnásteho a devätnásteho dekana, ctených hostí z našej sesterskej Vysoké školy
báňské - Technické univerzity, Hornicko-geologické fakulty v Ostrave, prof. Ing. Ctirada Schejbala, CSc.
a prof. Ing. Martina Vavra, DrSc. a z Miskolci Egyetem Dr.h.c. mult. Dr. Ferenca Kovácsa, prof Dr. Barnabása
Csőkeho, prof. Dr. Ernő Takácsa a dr. László Zsámbokiho. Mimoriadnym hosťom pre nás bola pani Mgr. Viera
Szuttorová.
Spomienkové darčeky a prekrásne kytice umocnili slávnostnú prvú časť. Popoludňajšia časť začala
v znamení príhovorov zahraničných hostí. Po nich nasledovali krásne spomienkové príhovory jubilantov.
Asi by sme si všetci želali, aby sme tú pohotovosť ducha našich učiteľov mali aj my, ich študenti.
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Zápis všetkých oslávencov a prítomných do Pamätnice fakulty bude vždy pripomínať aj ďalším generáciám
osobnosti, ktoré sa o našu Alma Mater mimoriadne zaslúžili. Veríme, že nemenej aj video záznam a fotografie
potešia našich jubilantov a ich rodiny.

prof. RNDr. Vojtech Zorkovský
Narodil sa 6. 1. 1920 v Duliciach, neďaleko Martina. Stredoškolské vzdelanie absolvoval na gymnáziu
v Martine, kde v roku 1939 zmaturoval. V rokoch 1939 – 1943 študoval na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej
univerzity v Bratislave, odbor prírodopis a chémiu.
Po ukončení vysokoškolského štúdia sa stal asistentom na Geologickom ústave SVŠT v Bratislave,
kde sa aktívne zapojil do pedagogickej a vedeckovýskumnej práce základného i aplikovaného charakteru.
Tému „Petrografia a petrochémia bázik mezozoických sérií “ spracoval v rigoróznej práci, jej obhajobou
v roku 1947 získal titul doktor prírodných vied. Následne bol po zhodnotení dosahovaných výsledkov na poli
pedagogiky, vedy a výskumu v roku 1952 menovaný za docenta. Táto skutočnosť podmienila aj to,
že bol poverený vedením Katedry geológie a mineralógie na v tom čase zriadenej Baníckej fakulte VŠT
v Košiciach.
Tu začal veľmi iniciatívne budovať nové pracovisko, ktoré v krátkom období zaujalo dôstojné miesto medzi
geologickými pracoviskami na Slovensku. Okrem budovania katedry po stránke pedagogickej
a vedeckovýskumnej sa zapojil aj do riadiacej práce, keď v dvoch funkčných obdobiach, a to v rokoch
1954 – 1956 a 1959 – 1960 zastával post dekana Baníckej fakulty. V roku 1958 sa stal vysokoškolským
profesorom geológie.
Prof. Vojtech Zorkovský stál 46 rokov za katedrou, z toho 31 rokov viedol Katedru geológie a mineralógie
BF VŠT v Košiciach. Rozsah jeho vedeckopedagogickej činnosti sa odráža v riešení mnohých výskumných
úloh, v napísaní veľkého množstva učebných textov, vedecko-populárnych kníh a článkov. Ako vysokoškolský
pedagóg pôsobil aj v zahraničí, a to v rokoch 1964 – 1966 na Univerzite v Havane. V roku 1969 bol
na prednáškovom pobyte v Santiagu de Chile.
V roku 1989 ukončil svoje činorodé pôsobenie na Katedre geológie a mineralógie BF VŠT v Košiciach
ako vysokoškolský profesor a odišiel do dôchodku.
Náš jubilant je príslušníkom generácie geológov, ktorá položila základy novodobého geologického
výskumu Západných Karpát a výrazne sa pričinila o výchovu geológov a banských inžinierov na Slovensku.
Za obetavú prácu v prospech geológie, baníctva a za výsledky pedagogickej práce bol prof. Zorkovský ocenený
mnohými vyznamenaniami a medailami.
Pri príležitosti jeho významného životného jubilea mu popri poďakovaní za celoživotnú prácu prajeme
mnoho zdravia i elánu do ďalších rokov života v rodinnom kruhu a v kruhu širokej baníckej society.
prof. Dr. Ing. František ŠPALDON, DrSc.
Narodil sa 20.7.1920 v Čadci. Absolvoval štúdium na Gymnáziu v Žiline a pokračoval vo vysokoškolských
technických štúdiách (v r.1937 – 1942) na ČVUT v Prahe, neskôr na Univerzite v Zagrebe, na Univerzite
v Ljubljane. Štúdium ukončil s výborným prospechom na Montanuniversität v Leobene. V r. 1943 obhájil
doktorskú dizertačnú prácu v Leobene v oblasti úpravníckych technológií. V rokoch 1943 – 1952 pracoval
v Handlovských uhoľných baniach, najskôr ako prevádzkový inžinier, vedúci závodu a neskôr ako hlavný
inžinier bane v Novákoch.
V r.1951 začal pôsobiť na SVŠT v Bratislave ako externý docent, kde zriadil Katedru úpravníctva na novo
vzniknutej Baníckej fakulte. Bol jedným zo zakladateľov Baníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach
v r.1952. V tom istom roku sa stal docentom, v r.1955 zastupujúcim profesorom a v r.1957 riadnym profesorom.
V r.1968 obhájil doktorskú dizertačnú prácu a v r.1980 bol zvolený a vymenovaný za člena korešpondenta SAV.
Po príchode do Košíc viedol Katedru úpravníctva, až do r. 1983. V r. 1974 založil progresívny študijný
odbor ,, ochrana životného prostredia v ťažkom priemysle “, ktorý bol vytvorený pre tri fakulty vtedajšej VŠT
v Košiciach, Banícku, Hutnícku a Strojnícku. V r. 1984 sa stal pracovníkom Baníckeho ústavu SAV, kde založil
dnes s medzinárodnou autoritou pôsobiace oddelenie výskumu biotechnológií.
Zúčastnil sa na mnohých svetových vedeckých fórach (Belgicko, Brazília, Bulharsko, Francúzsko, bývalá
Juhoslávia, Kanada, Maďarsko, Nemecko, Švédsko, Taliansko, USA, Veľká Británia), v ktorých bol
od r. 1970 do r. 1988 členom predsedníctva svetových úpravníckych kongresov. Nemalou mierou prispel
k etablovaniu teoretických poznatkov a k ich využívaniu pri riešení úpravníckych problémov.
Vedecká škola, ktorej je zakladateľom, prispela k rozvoju gravitačných a magnetických postupov
a zariadení pre úpravu rúd a sekundárnych surovín, ako aj flotácie magnezitu. Vo svetovom meradle mu patrí
priorita v oblasti prác venovaných urýchľovaniu sedimentácie úpravníckych kalov vplyvom
makromolekulárnych flokulačných reagencií a návrh ich praktického využitia pri realizácii uzatvoreného obehu
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vody v úpravniach. Z ďalších oblastí záujmu je to najmä problematika bakteriálneho lúhovania rúd neželezných
kovov. V rokoch 1962 – 1988 sa zaoberal oblasťou úpravy magnezitu a v posledných dvadsiatich rokoch
výskumom vlastností a možností využitia energetického odpadu z elektrární a teplární.
V rámci Baníckej fakulty a Vysokej školy technickej zastával významné akademické funkcie. V rokoch
1953 – 1957 bol prodekanom pre pedagogiku, v rokoch 1958 – 1960 prorektorom, v rokoch 1960 – 1962
a 1966 – 1969 dekanom baníckej fakulty a v rokoch 1969 –1972 rektorom VŠT. V rámci republiky bol členom
vedeckého kolégia SAV (v r.1965 – 1991), ČSAV (v r.1988 – 1991), členom predsedníctva komisií
pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác v odbore úpravníctvo (v r.1967 – 1991), členom komisií
pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore baníctvo (v r.1970 – 1990), ako aj členom mnohých
komisií a komitétov v rezortoch vedy a techniky, vysokého školstva a baníctva.
Uverejnil viac ako 150 odborných publikácií. Je autorom množstva záverečných správ, učebníc, skrípt,
pôvodných vedeckých prác, príspevkov v časopisoch a na konferenciách doma aj v zahraničí, patentov
a autorských osvedčení.
V tomto výpočte samostatnej i v spoluautorstve prezentovanej práce nie sú zachytené vysoké počty
diplomantov, ašpirantov – doktorandov, z ktorých mnohí sú dnes neoddeliteľnou súčasťou nielen
baníckej – úpravárenskej akademickej obce, ale aj obce environmentálnej.
K jeho významnému životnému jubileu mu popri poďakovaní za neúnavnú celoživotnú činnosř v prospech
akademickej a odbornej baníckej obce prajeme dobré zdravie a elán do ďalších rokov života v kruhu jeho
najbližších a v kruhu širokej baníckej society.
prof. Ing. Ján PUZDER, CSc.
Narodil sa 18. 4. 1925 v Košiciach. Po ukončení Strednej priemyselnej školy strojníckej v Košiciach
pracoval ako technik v strojárenskom závode v Ostrihome. Po oslobodení ČSR pracoval ako vedúci Uhoľných
baní vo Veľkej Tŕni. V roku 1946 začal študovať na SVŠT v Bratislave a štúdium banského inžinierstva ukončil
v r.1951 na VŠB v Ostrave. V roku 1952 nastúpil na Katedru baníctva SVŠT v Bratislave, s ktorou prešiel ešte
v tom istom roku do Košíc na Banícku fakultu VŠT.
Na VŠT v Košiciach vynaložil veľké úsilie pri budovaní Baníckej fakulty a jej nových katedier. Najskôr
pôsobil ako odborný asistent, v roku 1963 bol menovaný docentom a v roku 1971 profesorom pre odbor
dobývanie ložísk.
Prof. Puzder zastával 10 rokov funkciu vedúceho Katedry dobývania ložísk, jedno funkčné obdobie pôsobil
ako prodekan a v rokoch 1964-66 a 1977-1988 bol dekanom Baníckej fakulty. Pod jeho vedením dosiahla
Banícka fakulta mnoho významných úspechov nielen v odbornej príprave absolventov fakulty, ale
aj vo vedecko-výskumnej činnosti a v spolupráci s praxou. Bol koordinátorom celoštátnej čs. komisie
pre spracovanie nových študijných programov a bol dlhoročným predsedom spoločnej Komisie pre obhajoby
kandidátskych prác v odbore Dobývanie ložísk nerastov.
Prednášal rad technologických disciplín, medzi ktorými dominovali Trhacie práce a Povrchové dobývanie
ložísk. Je autorom a spoluautorom viacerých skrípt a vysokoškolskej učebnice, mnohých odborných článkov
a príspevkov, uverejnených doma a v zahraničí. Bol zostavovateľom Pamätnice k 25. výročiu VŠT v Košiciach.
Bohatá bola aj jeho vedecko-výskumná činnosť, kde sa zúčastnil ako zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ
na spracovaní mnohých výskumných úloh. Mal veľkú zásluhu na tom, že do banskej praxe boli zavedené
moderné technológie výroby, ktoré výrazne ovplyvnili produktivitu práce a bezpečnosť v banských prevádzkach.
Za jeho svedomitú a obetavú odbornú a výchovno-vzdelávaciu činnosť obdržal viacero vyznamenaní,
z ktorých možno uviesť „Rad Červenej hviezdy práce“, titul „Zaslúžilý učiteľ“ a vyznamenanie „Za zásluhy
o výstavbu“.
Pri príležitosti jeho významného životného jubilea mu popri poďakovaní za celoživotnú prácu prajeme
mnoho zdravia i elánu do ďalších rokov života v rodinnom kruhu a v kruhu širokej baníckej society.
prof. Ing. Juraj Šütti, DrSc.
Narodil sa 22. apríla 1930 v Nových Zámkoch.
Gymnaziálne štúdium absolvoval v Nových Zámkoch a Szombathelyi a po úspešnom štúdiu sa prihlásil
na vysokoškolské štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave na Fakultu špeciálnych náuk.
V roku 1953 ukončil s vyznamenaním vysokoškolské štúdium na odbore zememeračský inžinier a ako absolvent
Stavebnej fakulty nastupuje na Katedru banského meračstva a geofyziky Baníckej fakulty Vysokej školy
technickej v Košiciach ako asistent. V roku 1956 sa stal odborným asistentom a v roku 1960 zástupcom docenta.
Na docenta v odbore geodézia sa habilitoval v roku 1962 prácou „Niektoré aplikácie teórie chýb v geodézii
a banskom meračstve“. Od roku 1963 pôsobil ako docent a v roku 1964 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu
na tému „Problematika určovania objemov z fotogrametrických meraní“. V roku 1972 bol menovaný do funkcie
mimoriadneho profesora na Katedre banského meračstva a geofyziky a v roku 1978 bol vymenovaný za riadneho
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profesora pre odbor Geodézia a banské meračstvo. V roku 1976 úspešne obhájil doktorskú dizertačnú prácu
a dosiahol vedeckú hodnosť doktora technických vied, s právom používať titul DrSc.
Na Baníckej fakulte zastával rôzne funkcie – garant študijného odboru, vedúci katedry (1965 – 1981),
prodekan (1967-1972) a dekanom Baníckej fakulty bol v rokoch 1972-1977.
V roku 1976, po založení Detašovaného pracoviska Stavebnej fakulty SVŠT v Košiciach, bol jeho vedúcim
do roku 1977. Od februára 1977 do februára 1990 pracoval ako dekan Stavebnej fakulty. V roku 1990 sa vrátil
na materskú katedru.
Bol členom Vedeckých rád Baníckej fakulty (neskôr fakulty BERG), Stavebnej fakulty, VR VŠT
v Košiciach, dlhoročným členom rôznych pedagogických a vedeckých komisií, predsedom Komisie
pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác, Spoločnej odborovej komisie vo vednom odbore Banské
meračstvo a geodézia. Prof. Ing. Juraj Šütti sa podieľal na zriadení študijného odboru Meračstvo, geodézia
a kartografia, ktorý v spolupráci so SvF STU v Bratislave koncipoval ako garant. Jeho práce sú známe veľkému
okruhu domácich i zahraničných odborníkov . Publikoval vyše 100 prác doma i v zahraničí, vydal dve
vysokoškolské učebnice, 10 skrípt, vypracoval množstvo odborných a expertíznych posudkov. Vo svojom
profesionálnom živote sa stal významným odborníkom v oblasti geodézie, uznávaným nielen na Slovensku ale
aj v zahraničí.
Za svoju dlhoročnú prácu bol ocenený mnohými vyznamenaniami. Do důchodku odišiel v roku 1999.
prof. Ing. Ladislav Rozložník, DrSc.
Narodil sa 5. 3. 1930 v Rákoši. Absolvoval gymnaziálne štúdium v Rožňave. Vysokoškolské vzdelanie
zavŕšil v roku 1952 na SVŠT v Bratislave. Vedeckú hodnosť kandidát vied obhájil v roku 1961. Za docenta
sa habilitoval v roku 1962. Za univerzitného profesora banskej geológie bol vymenovaný v roku 1969.
Doktorskú dizertačnú prácu obhájil v roku 1976.
Patril k zakladateľom Katedry geológie a mineralógie BF VŠT v Košiciach a je s ním úzko späté
organizovanie výučby a vedeckovýskumného profilu pracoviska i fakulty. Bol vedúcim katedry (1964–1966),
viedol Laboratórium pre výskum nerastných surovín fakulty (1973–1975 ). Počas dvoch funkčných období
v r. 1961–1963 a 1965–1966 zastával funkciu prodekana BF a v rokoch 1971–1972 bol jej dekanom.
Ako prorektor VŠT v Košiciach pôsobil v rokoch 1965–1966 a 1972–1985. Počas svojho pôsobenia na Katedre
geológie a mineralógie vychoval celý rad pracovníkov a ašpirantov, ktorí dnes zastávajú dôležité funkcie v praxi.
Napriek vyvíjajúcim sa názorom vždy považoval vedecký výskum za integrálnu časť práce
vysokoškolského učiteľa. V kandidátskej dizertačnej práci systematicky riešil geologickoložiskové problémy
Spiša a Gemera a po prvýkrát v Západných Karpatoch prezentoval komplexnú geologicko–petrografickú
štruktúrnu analýzu vývoja, stavby a rudnej mineralizácie územia. Ďalšou dôležitou oblasťou jeho výskumov bolo
územie banskoštiavnicko-hodrušského rudného rajónu. Pod jeho vedením sa v tomto regióne urobil komplexný
geologický výskum, vrátane geologického mapovania, s mnohostrannými výsledkami, najmä rekonštrukcia
priebehu vulkanizmu, tektonickej aktivity a zrudňovacích procesov.
Venoval sa organizácii odborných aktivít geologickej komunity a práci vo vrcholných orgánoch
čs. a slovenskej geológie. Ako dlhoročný predseda pobočky SGS sa podieľal na organizácii jej pamätného
zjazdu v roku 1975 v Košiciach. Bol garantom mnohých vedeckých podujatí, osobitne Banícko – geologických
dní v Zlatej Idke (1979, 1981, 1984), expertom Komisie pre klasifikáciu zásob od jej založenia a v rokoch
1972–1990 jej podpredsedom. Bol členom Slovenskej geologickej rady a redakčnej rady geologických periodík.
V rokoch 1979–1990 bol predsedom komisie pre obhajobu doktorských dizertačných prác v odbore ložisková
geológia a geofyzika, členom komisie pre doktorské a kandidátske práce v Ostrave, Prahe, Bratislave
a dlhoročným členom VK SAV pre vedy o Zemi a vesmíre.
Na jeho všestrannom rozvoji ako vedeckej osobnosti sa významne podieľala i jeho intenzívna
medzinárodná spolupráca. V rokoch 1976–1984 pôsobil v pracovnej skupine 4.2 problémovej komisie IX.
v rámci spolupráce Akadémií vied socialistických krajín. Aktívne pracoval v Medzinárodnej asociácii pre
genézu rudných ložísk (IAGOD). S L. I. Zvjagincevom (AV SSSR v Moskve) testoval hĺbku tuhnutia
gemerických granitov a hodrušského granodioritu, s E. Mártonom (Etvös Lórand Inst. V Budapešti) overoval
využitie paleomagnetických metód pre rekonštrukciu dynamiky silického a muránskeho príkrovu.
V rokoch 1963–1964 pôsobil ako expert na Kube, kde vo funkcii hlavného banského geológa Kuby
uskutočnil inventarizáciu nerastných surovín Kuby. Zúčastnil sa mnohých študijných ciest a prednáškových
pobytov v zahraničí, napr. na UNAM v Mexiku (1980) a na Universidad Complutence v Madride ( 1984 ).
Uverejnil vyše 100 odborných publikácií. Ako dlhoročný vysokoškolský učiteľ je autorom početných
učebných pomôcok, textov, spoluautorom celoštátnej učebnice Ložiská nerastných surovín a ich vyhľadávanie,
Alfa Bratislava (1972), resp. jej hlavným autorom, Alfa Bratislava (1987). Je spoluautorom monografií Podložie
terciéru vnútorných Západných Karpát, GÚDŠ Bratislava (1987), Gemer – Malohont 1 (ed. J. Bolfík), Osveta,
Bratislava ( 1990 ). Ako autor uverejnil mnoho príspevkov v domácich i zahraničných publikáciách.
Prof. Rozložník opustil naše rady 8. 10. 1990.
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prof. Ing. Teodor Szuttor, DrSc.
Narodil sa 10. novembra 1930 v Lednickom Rovnom, okr. Považská Bystrica.
Gymnaziálne štúdium absolvoval v Kežmarku a Rožňave a ako úspešný študent sa zapísal
na vysokoškolské štúdium na Fakulte špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave.
V roku 1954 ukončil vysokoškolské štúdium v odbore Banský inžinier a už ako absolvent Baníckej fakulty
Vysokej školy technickej v Košiciach, nastúpil na Katedru hlbinného dobývania ložísk a výstavby baní
na miesto odborného asistenta.
Po krátkom pôsobení na Baníckej fakulte odchádza na sedem rokov do banskej praxe. V r. 1956 – 1963
vykonával funkciu – hlavného inžiniera na banskom závode Slovinky a riaditeľa banských ťažobných závodov
Kišovce - Švábovce na ŽB, š.p., Spišská Nová Ves.
Počas celého uvedeného obdobia bol naďalej externým učiteľom Baníckej fakulty. V roku 1959 obhájil
externé ašpirantské štúdium a bola mu udelená hodnosť kandidáta technických vied vo vednom odbore Hlbinné
dobývanie ložísk. V roku 1963 sa po definitívnom návrate na Katedru hlbinného dobývania ložísk úspešne
habilitoval a bol menovaný do funkcie docenta pre odbor Dobývanie ložísk. Dňa 7. júla 1972 bol vymenovaný
za mimoriadneho profesora a v roku 1980 bol menovaný za profesora pre odbor Dobývanie ložísk. V roku 1984
úspešne obhájil doktorskú dizertačnú prácu a dosiahol vedeckú hodnosť doktora vied, s právom používať titul
DrSc.
Na Baníckej fakulte zastával rôzne funkcie – garant študijného odboru, vedúci katedry (1988 – 1990),
prodekan (1965 – 1968) a dekanom Baníckej fakulty bol v rokoch 1990 – 1991. Bol členom svetovej asociácie
baníckych profesorov – Society of Mining Profesors so sídlom v Londýne.
Bol členom Vedeckej rady fakulty, VR VŠT v Košiciach a tiež VR Hornícko - Geologickej fakulty VŠB
v Ostrave. Bol dlhoročným členom rôznych pedagogických a vedeckých komisií, resp. predsedom Komisie
pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác a členom komisie pre obhajoby doktorských prác vo vednom
odbore Dobývanie ložísk.
Prof. Ing. Teodor Szuttor, DrSc. sa vo svojom odbornom a profesionálnom živote stal uznávaným
a významným banským odborníkom, presahujúcim rámec fakulty a univerzity. Počas svojej profesionálnej
kariéry bol mnohokrát ocenený rôznymi vyznamenaniami.
Po dlhej chorobe zomrel 13. 3 1995.
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