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Math. Slovaca 35,1985, No. 3217—312 

PROFESOR ANTON HUŤA SEDEMDESIATROČNÝ 

3. júla 1985 sa dožil životného jubilea — 70 rokov — významný slovenský matematik — prof. 
RNDr. Anton Huťa, CSc. Narodil sa 3. júla 1915 v Kluži (Rumunsko). Reálne gymnázium absolvoval 
v Bratislavě v r. 1934. V studiu pokračoval na Českom vysokom učení technickom v Prahe, kde 
vyštudoval poistnú matematiku a matematickú statistiku. Po absolvovaní tohoto studia v r. 1936 sa 
zapísal na Prírodovedeckú fakultu Karlovej univerzity v Prahe na kombináciu matematika—fyzika. 
Studium ukončil v r. 1941. V roku 1943 získal titul RNDr. 

V roku 1940 sa stává asistentom na vtedy vzniklej Prírodovedeckej fakultě v Bratislavě. Od r. 1947 
prednášal aj na SVŠT v Bratislavě, kde v r. 1947—1950 viedol aj Ústav aplikovanej matematiky. 
V roku 1952 sa stal zástupcom docenta a v roku 1953 docentom Prírodovedeckej fakulty UK 
v Bratislavě. V r. 1953—1964 bol vedúcim Ústavu (neskór Oddelenia) aplikovanej matematiky 
a matematickej statistiky. V roku 1961 získal vedeckú hodnost' kandidáta matematicko-fyzikálnych 
vied. V roku 1965 sa stává zástupcom profesora a v roku 1966 mimoriadnym profesorom na PFUK. 
V roku 1968 sa stal vedúcim Katedry numerickej matematiky PFUK, ktorú viedol až do roku 1980, 
kedy dovršil 65. rok svojho života. Od roku 1981 je konzultantom na MFF UK. 

Vědecké práce profesora Huťu spadajú do matematickej statistiky (oprava statistických momentov 
a teorie náhodných výberov), kombinatoriky a predovšetkým do oblasti diferenciálnych rovnic. Jeho 
práce z numerického riešenia diferenciálnych rovnic Rungeho—Kuttovou metodou našli odozvu aj 
v medzinárodnom meradle. Jeho práce sú citované vo viacerých časopiseckých a knižných publikáciách, 
napr. v knihe prof. M. K. Jaina: "Numerical Solution of Differential Equations". Zvlášť sú oceňované 
práce prof. Huťu tými, ktorí používajú matematiku vo fyzike, technike a biologii. 

Počas svojej 45-ročněj pedagogickéj praxe zúčastnil sa profesor Huťa na výchove stovák odborníkov. 
Z nich veiký počet dosiahol pod jeho vedením titul RNDr. Pod jeho vedením vyrástol celý rad 
kandidátov vied a docentov odborov matematická statistika a přibližné a numerické metody. Este aj 
teraz školí ašpirantov. Jeho přístup k spolupracovníkom a študentom móže byť vzorom pre ostatných 
pedagógov. Menovaný pósobil na viacerých inštitúciách ako poradca z matematickej statistiky. Vykonal 
mnoho prednášok z tejto disciplíny. 

Pósobil a pósobí vo viacerých komisiách pre obhajoby kandidátských a doktorských dizertačných 
práč. Je členom redakčnej rady časopisov "Acta Mathematica Universitatis Comenianae" (predtým 
AFRNUC) a „Aplikace matematiky". 

Bohatá činnosť profesora Huťu bola už viackrát oceněná róznymi vyznamenaniami: štátne vyz
namenáme „Za vynikajúcu prácu" (1969), zlatá medaila PFUK (1980), strieborná medaila VŠT 
v Košiciach (1982), a iné. Od roku 1984 je čestným členom JSMF. 

Profesor Huťa sa i v súčasnosti stále zaujímá o najnovšie výsledky vo svojom odbore a o použitie 
výpočtovej techniky. Jeho rady pomáhajú mladším spolupracovníkom při ich ďalšom vzdělávaní. 

Prajeme jubilantovi vela zdravia a dalších osobných i pracovných úspechov. 

Arnold David a Ján Plesník 
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