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Doc. RNDr. ALEXANDER HAŠČÁK, CSc.

(*7.9.1944 v Čeľovciach, † 3.3.2012 v Čeľovciach)

Zo života

Alexander Haščák sa narodil dňa 7.9.1944 v Čeľovciach rodičom Štefanovi a Márii rod.
Kurilovej ako prvorodený. Pochádzal z roľníckej rodiny. Alexander mal mladšieho brata
Ladislava. V Čeľovciach prežil detstvo, tu viedli jeho prvé kroky do školy, tu sa učil čítať a písať.
Strednú školu navštevoval v susednom Nižnom Žipove. Tu začal prejavovať väčší záujem o
matematiku. Jeho spolužiaci mu dali prezývku „mičurin“. V rokoch 1958 – 1962 navštevoval
SVŠ v Trebišove, kde sa úspešne zúčastňoval stredoškolských olympiád vo fyzike. V roku 1962
odchádza študovať do Bratislavy. Prvé dva roky študoval odbor matematika – fyzika na
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po dvoch rokoch štúdia odchádza
na Jagellonskú univerzitu do Krakova, kde sa venoval štúdiu matematiky. Po skončení štúdia
pôsobil na Univerzite Komenského v Bratislave, najskôr ako asistent v rokoch 1967 – 1970,
neskôr ako odborný asistent. V roku 1987 sa stal docentom na Katedre matematickej analýzy
Matematicko – fyzikálnej fakulty v Bratislave. 1.9.1995 sa vracia späť na východné Slovensko
do Košíc, kde pôsobil na Katedre matematiky Fakulte energetiky a informatiky Technickej
univerzity v Košiciach. 1.3.1997 sa stal vedúcim katedry. Pôsobil aj ako člen Vedeckej rady
Fakulty elektroniky a informatiky. V roku 1978 mu bola udelená vedecká hodnosť kandidát vied
– CSc. Za vedeckú prácu Diskonjugovanosť diferenciálnej rovnice s oneskoreným argumentom.
V roku 1986 mu bola Československou akadémiou vied priznaná mimoriadna odmena za
významné výsledky rozvoja vedy, t.j. za vypracovanie teórie integrálnej ekvivalencie
diferenciálnych systémov.
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Doktor Alexander Haščák publikoval 24 vedeckých prác, v domácich ako aj zahraničných
časopisoch z oblasti obyčajných a funkcionálnych rovníc. Je spoluautorom vysokoškolských
publikácií: Matematická analýza I, Matematická analýza II, Vybrané kapitoly z matematiky

Alexander Haščák venoval celý svoj život matematike, učeniu a vedeckému výskumu. Na
Technickej univerzite pôsobil pokiaľ mu to jeho zdravotný stav dovoľoval. Bol to človek
skromný, pracovitý a priateľský. V posledných rokoch života sa staral o svoju matku, po smrti
ktorej sa už aj on v pomerne vysokom veku necítil najlepšie a postupne ho opúšťala jeho
životná sila. Pokiaľ ale vládal, pokiaľ mu to jeho zdravie umožnilo, tak sa venoval svojej
dlhoročnej záľube, a tou je vinohradníctvo.

Meno Alexandra Haščáka je natrvalo späté s obcou Čeľovce. Všetci Čeľovčania sú hrdí na to,
že osobnosť, akou Alexander Haščák bol, pochádza práve z obce Čeľovce. Za všetko, čo
vykonal, mu patrí veľká VĎAKA.
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