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K R O N I K A 

Za Ing. Rudolfom Schallerom, CSc. 

Dňa 29. septembra 1986 zomrel v Bratislave 
riadite! vydavateľstva technickej a ekono
mickej literatúry Alfa. n. p., Bratislava. 

Narodil sa 1. mája 1926 v Arade (Rumun
sko) v robotníckej rodine. Absolvoval ob
chodnú akadémiu, vyššiu hospodársku školu 
družstevnú, popri zamestnaní Slovenskú vy
sokú školu technickú, kde získal titul chemic
kého inžiniera, a v roku 1976 po ašpirantúre 
na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave 
titul kandidáta ekonomických vied. 

Pracoval v Slovenskom pedagogickom na
kladateľstve, od roku 1974 bol šéfredaktorom, 
od roku 1977 riaditeľom vydavateľstva Alfa, 
v ktorom vychádza aj časopis Mineralia slo
vaca. 

Pod jeho vedením dosiahlo vydavateľstvo 
Alfa, ktoré má v oblasti odborných kníh — 
monografií, stredoškolských a vysokoškol
ských učebníc, no súčasne aj v odbornej pe
riodickej tlači, v dovoze vedeckej a odbornej 
literatúry z nesocialistických štátov nezastupi
teľnú úlohu, ocenenie najlepšieho podniku 
v rámci VHJ SÚKKGR v r. 1985. Ako vedúci 
pracovník vydavateľstva dôsledne presadzoval, 
aby v štruktúre edičných plánov boli zastú
pené najvážnejšie témy odborov patriacich do 
pôsobnosti vydavateľstva, pričom dbal na úzku 
spoluprácu s poradnými orgánmi, najmä edič
nou radou vydavateľstva. 

Bol aj autorom a spoluautorom viacerých 
učebníc, prekladateľom odborných diel. opo
nentom diplomových prác, výskumných úloh 
a externým učiteľom Vysokej školy ekono
mickej. 

Popri svojom náročnom zamestnaní aktív
ne pracoval aj v ROH, okrem iných funkcií 
bol členom pléna Slovenského odborového 
zväzu pracovníkov kultúry, umenia a spolo
čenských organizácií. 

Za svoju prácu bol viackrát ocenený vyso
kými vyznamenaniami. Získal vyznamenanie 
Vzorný pracovník kultúry, Cestné uznanie za 
obetavú prácu v ROH. Zaslúžilý pracovník 
kultúry. Zlatý čestný odznak knižnej kultúry, 
Pamätnú medailu k 50. výročiu založenia 
KSC. Pamätnú medailu A. Zápotockého. čest
né uznanie ministerstva školstva Za zásluhy 
o rozvoj školstva, štátne vyznamenanie Za 
vynikajúcu prácu a Zlatý odznak ROH. 

V Ing. Rudolfovi Schallerovi, CSc, odišiel 
vynikajúci pracovník, obetavý funkcionár, 
čestný, úprimný a dobrý človek. 

Cesf jeho pamiatke! 


