
ŽIVOTOPIS 

prof. Ing. Tobiáš LAZAR, DrSc. 

Narodil sa v máji 1935 v obci Láb na Záhorí. Po absolvovaní základného 
vzdelania sa dal na vojenskú kariéru. Začal v škole pre leteckých mechanikov v 
Poprade. Vyštudoval elektroinžinierstvo na Slovenskej technickej vysokej škole 
v Bratislave (1963). V roku 1978 získal na Vysokej škole technickej v Košiciach titul 
kandidáta technických vied. Po získaní titulu docent v odbore technická kybernetika 
v roku 1982 sa stal dekanom Fakulty vojensko-leteckého inžinierstva na Vysokej 
vojenskej leteckej škole v Košiciach. V roku 1986 bol vymenovaný za vysokoškolského 
profesora na Vojenskej akadémii v Brne. V roku 1988 obhájil doktorskú dizertačnú 
prácu na SAV v Bratislave a bol mu udelený titul doktora technických vied. V rokoch 
1985-1990 pôsobil ako prorektor pre vedeckú činnosť Vysokej vojenskej leteckej školy 
v Košiciach. Bol členom komisie pre obhajobu doktorských a kandidátskych prác. 
Vychoval 5 profesorov, 6 doktorov vied, desiatku kandidátov vied, napísal viac ako 120 
vedeckých pojednaní a prác. Je autorom a spoluautorom 20 vynálezov. Medzi  jeho 
najvýznamnejšie práce patria Modelovanie a simulácia vo vojenstve (2000), Štúdium 
problematiky tavenia nerastných surovín v extrémnych podmienkach (2004), Ergatické 
systémy a bezpečnosť v letectve: edukácia a inteligencia zručností v leteckej 
prevádzke (2009), Procesná analýza odhadu efektívnosti identifikácie MPM s 
inteligentným riadením (2013), Vzájomnosť teoreticko-praktických problémov 
prognózovania spoľahlivosti MPM (2015).  

Profesor Lazar patrí k zakladajúcim pedagógom Leteckého školstva na 
Slovensku. Viac ako 30 rokov pracoval vo vedúcich funkciách v oblasti rozvoja leteckej 
techniky. Prioritne sa zaoberal výchovou vedeckých pracovníkov, publikačnou 
činnosťou a riešením úloh rozvojových programov letovej bezpečnosti. Udržiaval 
pracovné kontakty s význačnými vedeckými osobnostiam a inštitúciami, dbal na prenos 
znalostí z oblasti vied o letectve do priemyslu, hlavne do jeho energetických 
segmentov. Oblasť jeho profesionálnej sebarealizácie je orientovaná do rozvoja teórie 
a praxe riadenia termodynamických systémov, kde navrhol niekoľko originálnych, 
patentovaných riešení. Bol členom vedeckej rady dvoch univerzít, Slovenskej komisie 
pre udeľovanie vedeckých hodností (DrSc.), členom komisie pre preraďovanie 
pracovníkov SAV do vedecko-kvalifikačných skupín, predsedom komisie pre obhajoby 
doktorských dizertácií v obore vojenských a policajných vied, atď. V roku 2013 bol 
ocenený Národnou cenou letectva Zlaté krídla v kategórii veda/výskum/vzdelávanie 
Slovenskej republiky, za celoživotné vynikajúce vedecké výsledky, ktoré významným 
spôsobom prispeli k rozvoju leteckej techniky a bezpečnosti leteckej dopravy. Ďalej 
Zlatou medailou rektora Technickej univerzity v Košiciach za rozvoj vedy, ako aj ďalšími 
občianskymi a rezortnými významnými vyznamenaniami, ku ktorým patrí aj udelenie 
titulu „doctor honoris causa“ „Dr.h.c.“ Akadémiou ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika 
v Liptovskom Miluláši (2017).  

Získané profesijné skúsenosti z celoživotného pôsobenia v oblasti letectva, ktoré 
ho zároveň aj charakterizujú, pretavil profesor Lazar do krásneho citátu: "Letectvo 
neuznáva autority. Uznáva len tých, ktorí mu rozumejú. Rozumieť letectvu 
znamená mať osobnú disciplínu, riešiť problémy v prospech jeho bezpečnosti 
a jeho ďalšieho rozvoja.„


