
 

 

Ocenění profesora Zdeňka Kalába  

Dne 8. června 2022 se v Košicích konala vzpomínková slavnost u příležitosti „260. výročia založenia 

Banskej akadémie v Banskej Šťiavnici a 70. výročí posobení její pokračovatelky Baníckej fakulty / FBERG 

na Vysokej škole technickej Košice / Technickej univerzity v Košiciach“. Hlavní akcí bylo zasedání 

slavnostní Vědecké rady Fakulty BERG TU Košice, na kterém děkan fakulty, guvernér Košického 

samosprávného kraje a starostka města Báňská Štiavnica připomněli historii obou výročí. Součástí 

zasedání bylo i ocenění pracovníků a spolupracovníků fakulty. Náš pracovník prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, 

CSc. zde převzal z rukou děkana pana Dr. h. c. prof. Ing. Michala Cehlára, PhD. „Čestný rád  FBERG za 

mimoriadne celoživotné dielo a mimoriadne zásluhy o rozvoj fakulty“. Jeho působení zde obnáší nejen 

odbornou činnost, ale též působení při doktorských obhajobách, habilitačních a inauguračních řízeních.  

 

Honorary award given to Professor Zdeněk Kaláb 

On June 8th 2022, a memorial ceremony was held in Košice at the occasion of the “260th anniversary of 

establishment of the Mining Academy at Banská Šťiavnica and the 70th anniversary of its successor, the 

Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnologies / FBERG at the Technical University 

of Košice “. The main issue was the ceremonial meeting of the Scientific Council of the FBERG TU Košice.  

At first, the Dean of the Faculty, the Governor of the Košice Self-Governing Region and the Mayor of 

Banská Štiavnica remembered the history of both anniversaries. On this occasion, awards were given 

to faculty members and associates. Our employee, prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc., was awarded by 

the Dean, Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD, with the "Honorary award of FBERG for his exceptional 

life´s work and specific merits for the development of the faculty". His work at the faculty includes not 

only professional activities, but also the participation in dissertation defences, habilitation and 

inauguration procedures. 


