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Z P R Á V Y ( N E W S ) / K Y B E R N E T I K A - 24 (1988), 5  

Akademik Václav Kalas šesťdesiatročný 

Dňa 28. septembra 1988 dožívá sa významného životného jubilea — 60 rokov prof. Ing. 
Václav Kalas, D r S c , akademik SAV a člen-korešpondent ČSAV, vynikajúci odborník v oblasti 
elektrotechniky, kybernetiky a robotiky, vedúci Katedry automatizácie a regulácie Elektro-
technickej fakulty SVŠT v Bratislavě. 

Akademik Kalas sa narodil v Považskej Bystrici. Po skončení štúdia na Elektrotechnickej 
fakultě SVŠT v roku 1953 začal svoju vysokoškolskú pedagogická činnost'. V roku 1960 bol 
menovaný zástupcom docenta, v roku 1961 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a v roku 1963 
habilitoval sa na docenta. V roku 1970 bol menovaný za profesora, v roku 1977 bol zvolený za 
člena-korešpondenta SAV, v roku 1978 obhájil doktorskú dizertačnú prácu, v roku 1984 bol 
zvolený za člena-korešpondenta ČSAV a v roku 1987 za akademika SAV. Na Elektrotechnickej 
fakultě SVŠT bol 7 rokov prodekanom a 3 roky dekanom. Je vedúcim Katedry automatizácie 
a regulácie. 

Jubilant sa vyznačuje vysokou angažovanosťou, čestnosťou, otvorenosťou, citom k spravodli-
vosti a vytrvalostem v práci na všetkých úsekoch svojej činnosti. Toto všetko vyvolává uznanie, 
vetku úctu a prírodzenú autoritu voči němu v kruhu jeho spolupracovníkov. Ako pedagog 
je vysoko vážený a uznávaný medzi poslucháčmi,čosaprejavujeaj v tom, že jeho žiaci sa s dóverou 
obrácajú na něho o rady a spoluprácu aj po skončení vysokoškolského štúdia. 

Na vedeckom poli pracuje akademik Kalas v oblasti kybernetiky a robotiky. Značné sa zaslúžil 
o rozvoj týchto disciplín v ČSSR a v zahraničí. Svědčí o tom okrem iného aj tá skutočnosť, že mu 
bolo udělených 23 autorských vysvědčení, ocenenie za zlepšovatelskú prácu, jeho riešenia sa stali 
predmetom predaja licencií a značné sa rozvinula jeho spolupráca jednak s priemyslom v rámci 
ČSSR a jednak s takými pracovískami vysokých škol v zahraničí, ako je Moskovský energetický 
institut, Bieloruský polytechnický institut v Minsku, Technische Hochschule v Ilmenau a i. 

Akademik Kalas je dobré známý v odborných kruhoch aj so svojou literárnou činnosťou. 
Je autorom alebo vedúcim autorského kolektivu celého radu knižných publikácií, póvodných 
vědeckých práč uveřejněných vo vědeckých a odborných časopisoch, príspevkov přednesených 
na konferenciách a uveřejněných v zborníkoch a pod. Všetky tieto práce sa vyznačujú vysokou 
odbornou úrovňou a hlbokým pedagogickým spracovaním. 

Životný elán akademika Kalasa sa prejavuje v jeho húževnatosti a aktivitě na všetkých úsekoch 
spoločenského diania. Prejavuje sa to v jeho politickej angažovanosti — je aktivistom ÚV KSS 
a členom celoŠkolského výboru KSS na SVŠT, v členstve v róznych komísiach ČSAV, SAV, 
IFAC a i., z ktorých v mnohých prípadoch pre svoju aktivitu je ich predsedom, v členstve re-
dakčných rád viacerých časopisov a pod. Je predsedom komísií pre obhajoby doktorských a 
kandidátských dizertačných práč v oblasti technickej kybernetiky. 

Doterajšie zásluhy jubilanta na poli vedeckej, pedagogickej, riadiacej a politickej činnosti 
boli oceněné celým radom udělených mu vyznamenaní, z ktorých uveďme najvýznamnejšie: 
Rád práce, Za zásluhy o výstavbu, Zlatá medaila SVŠT, Zlatá plaketa SAV Aurela Stodolu, 
Čestné uznanie vlády a ÚRO, Památná medaila ÚV KSČ, Cena ministra školstva SSR, Čestný 
odznak 1. stupňa ÚV ZČSSP, Zlatá medaila ÚV SZM, Vyznamenáme Ligy NDR pre priatelstvo 
medzi národmi a i. 

Pri příležitosti 60. narodenín prajeme akademikovi Kalasovi do ďalšieho jeho života pevné 
zdravie, mnoho úspechov, dobru pohodu a jemu vlastný optimizmus tak na poli jeho ďalšej 
vedeckej, odbornej a pedagogickej činnosti ako aj v jeho súkromnom živote. 

Ladislav Gvozdjak 
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