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Ing. dr. Ladislav Cigánek, DrSc., profesor SVŠT v Bratislave, akademik SAV, člen korešpondent ČSAV sa narodil 

13. 10. 1901 v Novom Měste na Moravě.  
Vysokú školu Elektrotechnického inžinierstva v Brne ukončil v r. 1924, nastúpil do bývalých Škodových závodov 
v Plzni, kde 7 rokov pracoval v konštrukčnom oddelení elektrických strojov. Na vrchole svetovej hospodárskej 
krízy bol prepustený, rok robil technického správcu Mestských podnikov v Hraniciach na Morave a potom prešiel 
ako profesor na Vyššiu priemyselnú školu elektrotechnickú v Prahe. Tu pôsobil 4 roky a pokračoval v tejto činnosti 
na brnenskej priemyslovke až do r. 1945. V r. 1937 je na brnenskej Vysokej škole technickej prehlásený za doktora 
technických vied a už r. 1939 podrobuje sa habilitačnému pokračovaniu z elektrických strojov. Zatvorením 
vysokých škôl za fašistického útlaku nebolo habilitačné pokračovanie dovedené do konca. Jeho obnovenie 
prestalo mať význam, nakoľko 1. novembra 1945 bol vymenovaný za profesora elektrických strojov na SVŠT 
v Bratislave. 
Nastáva nové, rušné obdobie spojené so zvýšeným pracovným úsilím pri výstavbe Elektrotechnickej fakulty SVŠT. 
Začal s budovaním dnešnej Katedry elektrických strojov a prístrojov, ktorej bol vedúcim do r. 1970. Mimo rámca 
vlastnej katedry ako prodekan EF v r. 1951-1955 a prorektor v r. 1955-1956 prispel svojim podielom na výstavbe 
celej SVŠT. 
V r. 1953 sa stáva akademikom novoutvorenej Slovenskej akadémie vied. V r. 1953-1959 je presedom technickej 
sekcie. Bol poverený výstavbou dnešného Elektrotechnického ústavu, kde v r. 1953-1964 pôsobil v poslednej 
funkcii ako externý riaditeľ. Za toto obdobie z počiatočného stavu 3 pracovníkov vznikol ústav s cca 60timi 
pracovníkmi s organizačnou štruktúrou. Pod jeho vedením sa pripravili stavebné plány novej budovy. 
V r. 1953-1970 je členom Predsedníctva a v r. 1967-1970 podpredsedom SAV. 
Od r. 1952 sa stáva hlavným redaktorom Technického sborníka vydávaného v rámci SAV, z jeho iniciatívy 
Elektrotechnický ústav SAV začína v r. 1954 vydávať Elektrotechnický časopis (dnes Journal of Electrical 
Engineering). 
Je autorom učebníc (napr. Elektrické stroje), monografií (napr. Magnetické pole nasyceného indukčního motoru), 
článkov v domácich i zahraničných časopisoch.     
 
Zdroj: Kneppo, Ľ.: Akademik Ladislav Cigánek sedemdesiatnikom, Elektrotechnický obzor 60 (1971) č. 11 (krátené, 
upravené).  
 
 
 
 


