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Spomienka na Doc. Ing. Dušana Vallu, PhD.

19.3.2006 sme sa v Bratislave rozlúčili s naším priateľom a kolegom Doc. Ing. Dušanom Vallom,
PhD. , pracovníkom Ministerstva obrany SR, kde pôsobil ako špecialista a hlavný radca v odbore
vojenského školstva a vedy, výskumu, vývoja a modernizácie. Jeho náhly odchod po ťažkej chorobe
vo veku 65 rokov nás všetkých zarmútil.
Narodil sa 14. februára 1941 v Bratislave. Maturoval na Priemyselnej škole chemickej v Bratislave
v roku 1959. Pre svoje ďalšie štúdium si vybral Chemickú fakultu SVŠT v Bratislave, ktorú ukončil
v roku 1964 v odbore Technológia palív. Po ukončení štúdia nastúpil do Výskumného ústavu pre ropu
a uhľovodíkové plyny ako výskumný pracovník. V roku 1967 bol prijatý za odborného asistenta na
Katedru chémie a technológie ropy Chemickej fakulty SVŠT. V roku 1974 úspešne obhájil dizertačnú
prácu na tému „Premena n-alkánov na priemyselných difunkčných katalyzátoroch“ a získal vedeckú
hodnosť (CSc.). Táto téma spolu s problematikou z vojenského školstva, vedy a výskumu sa stali
nosnými témami jeho bohatej vedeckovýskumnej činnosti. V roku 1998 obhájil habilitačnú prácu
„Výroba, sortiment a vývoj palív používaných v armáde SR“ na Žilinskej univerzite – Fakulte prevádzky
a ekonomiky dopravy a spojov. Na základe úspešnej habilitácie bol vymenovaný za docenta v odbore
Dopravná a spojová technológia.
Doc. Ing. Dušan Vallo, PhD., nastúpil v roku 1974 do rezortu armády Československej republiky
ako vojak z povolania. Dvadsať rokov pracoval v rôznych pedagogických a veliteľských funkciách.
Dosiahol hodnosť podplukovníka. Pracoval na katedrách PHM na Vysokej vojenskej škole tylového
a technického zabezpečenia v Žiline, Vysokej škole pozemného vojska vo Vyškove a vojenských
katedrách SVŠT a VŠE v Bratislave. V rokoch 1986 až 1989 pôsobil ako špecialista pedagogického
odboru Ministerstva školstva SR. Na základe vedeckovýskumnej, odbornej a publikačnej činnosti
posunul úroveň vojenského školstva, vedy a výskumu na dnešnú úroveň. Dôkazom toho je jeho
publikačná činnosť : 3 monografie, 8 vysokoškolských učebníc a skrípt, 30 vedeckých článkov
v odborných časopisoch a 5 patentov. Riešil 10 vedecko-výskumných úloh. Za mimoriadne bohatú
všestrannú činnosť bol ocenený množstvom diplomov a vyznamenaní. Od roku 1968 bol ženatý a má
3 deti.
Doc. Ing. Dušan Vallo, PhD. bol vynikajúci pedagóg, odborník a kamarát. Obdivuhodným
spôsobom dokázal aj tie najnáročnejšie partie z oblasti pohonných hmôt a mazadiel priblížiť
študentom tak, že mali príjemný pocit pochopenia problému.
Dotĺklo srdce, skončila sa jeho životná púť. Človek je pominuteľný, jeho dielo však zostáva medzi
nami. Budeme naňho spomínať s úctou a vďakou.
Česť jeho pamiatke.

Prof. Ing. Martin Bajus, DrSc.

