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Kronika

Narodil sa 20. 7. 1920 v Čadci. Postupne absolvoval 
štúdiá na Gymnáziu v Žiline a následne v rokoch 1937 
až 1942 na ČVUT v Prahe, neskôr na Univerzite v Záhrebe 
a na Univerzite v Ľubľane. Vysokoškolské štúdiá ukončil 
s výborným prospechom na Montanuniversität v Leobene, 
Rakúsku, kde v roku 1943 úspešne obhájil aj doktorskú 
dizertačnú prácu 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, kde získal 
množstvo praktických skúseností a poznatkov, a v roku 1951 
sa stal externým docentom novovznikajúcej Baníckej fakulty 
SVŠT v Bratislave. Tam začal so systematickým budovaním 
Katedry úpravníctva a ako jeden zo zakladateľov BF VŠT 
s ňou prešiel v roku 1952, už ako riadny zamestnanec, do 
Košíc. V roku 1955 bol menovaný zastupujúcim profesorom 
a následne v roku 1957 riadnym (najmladším) profesorom. V roku 
1968, po obhajobe doktorskej dizertačnej práce, mu bol udelený 
vedecký titul doktora vied SAV. Významnú činnosť a veľký prínos pána 
profesora pre slovenskú vedu v obore úpravníctva ocenila SAV v roku 
1983 udelením titulu člena – korešpondenta SAV. 

Za jeden z jeho najväčších prínosov od roku 1951 možno 
označiť vybudovanie Katedry úpravníctva na Baníckej fakulte VŠT 
v Košiciach a s tým súvisiace založenie i systematické rozvíjanie 
študijných oborov: úprava úžitkových nerastov a neskôr, v roku 1974, 
aj medziodborového štúdia ochrana životného prostredia v ťažkom 
priemysle. Pre uvedené študijné obory spracoval aj základné učebné 
texty v podobe odborných kníh a skrípt, spočiatku samostatne, potom 
aj s odborníkmi, ktorých sám vychoval. 

Treba uviesť, že táto katedra bola po dlhé roky považovaná za 
špičkovú v európskom meradle a podieľala sa aj na vysokom kredite 
absolventov Baníckej fakulty VŠT v Košiciach. Počas svojej 32-ročnej 
práce na Baníckej fakulte VŠT v Košiciach pôsobil aj vo významných 
akademických funkciách, a to: prodekan pre pedagogiku (1953 až 
1957), prorektor VŠT (1958 – 1960), dekan (1960 – 1962, 1966 až 
1969), rektor VŠT (1969 – 1972). 

Vedecké aktivity počas pôsobenia na Baníckej fakulte VŠT 
možno zhrnúť do štyroch oblastí, a to: vypracovanie matematických 
a grafických metód hodnotenia účinnosti rozdružovania, spracovanie 
minerálnych suspenzií z úpravní, rozdružovanie magnezitových surovín 
so zameraním na odstraňovanie železa a úprava priemyselných 
odpadov.  

Od roku 1984 pracoval na Baníckom ústave SAV, kde svoju 
vedeckú činnosť zameral a napokon aj úspešne zavŕšil kreovaním 
a schválením nového výskumného smeru v oblasti úpravníctva – 
biologicko-chemické metódy úpravy surovín – a vytvoril priestor pre 
rozvoj nových progresívnych metód v oblasti úpravníctva.

Pán profesor Špaldon počas svojej praxe vypracoval a publikoval 
sám, prípadne so spoluautormi, viac ako 150 odborných článkov, 
vedeckovýskumných štúdií a bol spoluautorom rady patentov. 
Nemožno nespomenúť – jeho rozsiahlu činnosť ako oponenta rady 
odborných štúdií pre rôzne komisie vlády, nehovoriac o nespočetnom 
množstve posudkov diplomových, kandidátskych habilitačných, 

inauguračných, doktorandských a iných odborných prác, 
ktoré boli základom pre ďalší vedecký rast mnohých 
odborníkov v danej oblasti.

Je takmer nemožné presne vyčísliť počet študentov, 
diplomantov, ašpirantov, neskorších docentov, profesorov 
a doktorov vied, na výchove ktorých sa pán profesor 
podieľal a v živote ktorých zanechal hlbokú stopu 
vysokého odborného kreditu. Pán prof. Špaldon bol vždy 
aktívny, precízny, prísny pri výchove študentov, ale ako 
oponent, a to až doposiaľ, je mimoriadne láskavý. Preňho 
bol vždy na prvom mieste odborný rast a permanentný 
záujem o svetový pokrok v obore úpravníctva. Tomu 
napomáhal do veľkej miery aj jeho vysoký odborný kredit, 
akceptovaný nielen svetovou úpravníckou verejnosťou, ale 
aj prestížnymi odbornými pracoviskami, o čom svedčia 
aj početné pozvania na pracovné a prednáškové pobyty 

(USA, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Francúzsko, bývalá Juhoslávia, 
Kanada, Maďarsko, Nemecko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia) 
a napokon aj členstvá v medzinárodných úpravníckych komitétoch, 
ktoré po dlhé roky – od roku 1970 do roku 1988 – vykonával. Túto svoju 
medzinárodnú činnosť operatívne využíval aj na transfer najnovších 
poznatkov do svojej pedagogickej činnosti, a preto ho právom možno 
označiť za nestora slovenského úpravníctva. V zmysle Komenského 
definície učiteľa ako človeka, ktorý povzbudzuje ducha slobodného 
premýšľania a rozvíja aj cit k osobnej zodpovednosti, ho my všetci, 
jeho študenti a spolupracovníci, ktorých život obohatil, považujeme 
za nášho veľkého učiteľa. 

S úctou a prianím dobrého zdravia a ďalších príjemných rokov 
života

Slovenská úpravnícka obec, Vaši žiaci, spolupracovníci 
a priatelia 

Mária Kušnierová 

Vybrané aktivity jubilanta – Selected activities

Členstvá – Memberships 

– člen – korešpondent SAV, ČSAV,
– Vedecké kolégium vied o Zemi a vesmíre,
– Rada štátneho programu základného výskumu II.,
– Medzinárodný vedecký komitét pre prípravu medzinárodných 

kongresov o úprave rúd,
– predsedníctvo komisií pre obhajoby kandidátskych dizertačných 

prác v odbore úpravníctvo, 
– komisia pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore 

baníctvo,
– Vedecká rada Baníckeho ústavu SAV v Košiciach – predseda,
– Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS,
– Zväz banských inžinierov Juhoslávie.

LAUDATIO

Nestor slovenského úpravníctva – The doyenne of the Slovak mineral processing

Pán Dr. h. c. prof. dr. Ing. František Špaldon, DrSc., 90 ročný
člen – korešpondent SAV

Corresponding Member of the Slovak Academy of Sciences celebrates 90th jubilee
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