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LAUDATIO

František Špaldon, prof., Dr., Ing.,DrSc.

"Je veľmi málo ľudí, o ktorých by sa dalo povedať, že poznať ich, znamená obohatiť vlastný
život."

John

Náš jubilant sa narodil 20. júla 1920 v Čadci. Vzdelanie získaval postupne na
Gymnáziu v Žiline, technické štúdium absolvoval v r. 1937 – 1942 na ČVUT v Prahe,
Univerzite v Záhrebe, Ljublane a ukončil ho s výborným prospechom na Montanuniversität
v Levbene, kde v r. 1943 obhájil doktorandskú prácu v oblasti úpravníckych technológií.
Po rokoch práce v Handlovských uhoľných baniach a v bani Nováky (1943 - 1952) sa
v r. 1951 stal externým docentom na Baníckej fakulte SVŠT v Bratislave. Tam zriadil
Katedru úpravníctva a ako jeden zo zakladateľov BF VŠT s ňou prešiel v r. 1952 do Košíc, už
ako docent. V r. 1955 bol menovaný zastupujúcim a v r. 1957 riadnym profesorom. V r. 1968
obhájil doktorskú dizertačnú prácu.
"Ak chcete poznať, aký kto je, dajte mu zodpovednosť."

Shaw

Katedru úpravníctva viedol až do r.1983. Založil možno prvé medziodborové štúdium
,,ochrany životného prostredia v ťažkom priemysle“ pre študentov BF, HF a SjF už v r. 1974.
Bol významným akademickým funkcionárom BF aj VŠT, v r. 1953 – 57 prodekanom
pre pedagogiku, v r. 1958 – 60 prorektorom, v r. 1960 – 62 a 1966 – 69 dekanom,
v r. 1969 – 72 rektorom.
Popri svojich „domácich“ funkciách neúnavne pracoval vedecky, v r. 1983 bol
menovaný členom korešpondentom SAV. Členom vedeckého kolégia SAV bol v r. 1965 -91
a ČSAV v r. 1988 – 91. Od r. 1984 pracoval na Baníckom ústave SAV ako zakladateľ
biotechnologického výskumu.
"Jediným učiteľom, hodným toho mena je ten, kto povzbudzuje ducha slobodného premýšlania
a rozvíja cit osobnej zodpovednosti."
Komenský
Nie som schopný spočítať študentov, diplomantov, doktorandov, z ktorých mnohí sú
dnes významnými členmi baníckoúpravníckej a environmentálnej obce, ktorým aj dnes náš
jubilant venuje svoju ľudskú aj odbornú pozornosť. Vo viac ako 150 odborných publikáciách,
učebniciach, skriptách, časopiseckých a konferenčných príspevkoch je ukryté množstvo
invenčných a praktických vedomostí a skúseností aj pre dnešok.
Vážený pán profesor, pri vašom významnom jubileu Vám ďakujeme a želáme zdravie,
pohodu, dobré vzťahy medzi Vašimi blízkymi v rodine aj v širokej odbornej obci.
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REMINISCENCIE

Stanislav Kmeť, prof., Ing., CSc.

"Kedže nám nie je dovolené dlho žit, zanechajme po sebe svedectvo, že sme žili."
Plinius
Onedlho si budeme pripomínať nedožité 75 narodeniny nášho kolegu a učiteľa.
Narodil sa 29. mája 1931 v Bzenici. Po absolvovaní stredoškolských štúdií nastúpil
v r. 1952 na vysokoškolské štúdium na Banícku fakultu VŠT v Košiciach, ktoré v r. 1957
v odbore úpravníctvo úspešne ukončil. Po absolutóriu hneď začal pracovať ako asistent na
Katedre úpravníctva. V r. 1964 obhájil vedeckú hodnosť CSc., v r. 1967 bol vymenovaný za
docenta a v r. 1983 za profesora vo vednom odbore úpravníctvo.
Popri svojej práci učiteľa a výskumníka, zastával aj akademické funkcie,
v r. 1964 – 1986 bol prodekanom pre vedecko–výskumnú činnosť. V r. 1985 – 90 pracoval
ako vedúci Katedry úpravníctva a ochrany životného prostredia.
"Dĺžku života treba merať nie rokmi, ale skutkami."
Seneca
Prof. Kmeť cieľavedome rozvíjal v odbore úpravníctvo najmä problematiku flotácie
a povrchovej chémie. Aj dnes je jeho celoštátna učebnica Flotácia z r. 1992 zdrojom
poznatkov pre mnohých jeho nasledovníkov. Jeho pôsobenie sa neobmezovalo iba na domáce
pomery. Systematicky a nepretržite bol aktívny na rôznych medzinárodných odborných
podujatiach. Intenzívne rozvíjal spoluprácu katedier orientovaných na úpravu nerastných
surovín v rámci vysokých škôl v Strednej Európe.
"Život mŕtvych je uložený v pamätiach žijúcich."
Cicero
Prof. Kmeť dlhé roky úspešne pôsobil ako výborný pedagóg, doviedol množstvo
študentov – úpravarov k inžinierskemu diplomu, vychoval viacero domácich aj zahraničných
doktorandov, ktorí dnes pokračujú v jeho práci na svojich pôsobiskách.
Jeho nečakaným odchodom v r. 2004 stratila Katedra mineralurgie
a environmentálnych technológií erudovaného vedeckého pracovníka, dobrého učiťeľa,
kolegu a priateľa.
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