Pripomíname si jubileá

Ing. Milan Ko váè, C Sc. − 50−roèný
Ing. Milan Kováè, CSc., po ukonèení ašpirantúry na VŠCHT v Prahe a trojro−
ènom pôsobení na Katedre technickej mikrobiológie v biochémie CHTF SVŠT,
od 1.8.1982 pracuje vo Výskumnom ústave potravinárskom. Najskôr zaèal pôsobi
vo funkcii vedúceho Centrálneho analytického laboratória, ktoré prakticky vybudo−
val do dnešnej podoby oddelenia analytiky ústavu. Ešte v tom istom roku sa stal
námestníkom riadite¾a pre vedeckú èinnos ústavu. Od 1.1.1988 bol menovaný
za riaditel'a ústavu, kde pôsobí dodnes.
Ing. Milan Kováè, CSc. patrí medzi popredných potravinárskych odbomíkov,
ktorí majú významné miesto nielen v slovenskej vedeckej a odbomej komunite, ale
je uznávaný aj v zahranièí. Rozsiahle kontakty má nielen s iným výskumnými orga−
nizáciami, ale aj na úrovni FAO, WHO, Codex Alimentarius. Osobitne si zaslúži
vyzdvihnú jeho funkcia koordinátora Koordinaèného výboru Codexu Alimentarius
pre Európu. Okrem toho jubilant pôsobí ako oficiálny zástupca SR v Komisii Co−
dex Alimentarius a tiež vo výbore tejto organizácie pre všeobecné princípy. Ïalej je
vedúcim sekretariátu Slovenského kódexového výboru.
Menovaný systematicky orientuje pracovisko a pracovné kolektívy na nové smery
vo výskume, podporuje potravinársku informatiku a rozvoj mladých adeptov vedy
a výskumu. V nových ekonomických podmienkach preorientoval ústav na centrálne
celoslovenské pracovisko schopné nielen poskytnú výstupy z výskumu priamo alebo
prostredníctvom overovacej prevádzky, ale aj zapoji sa do poradenskej, pedagogic−
kej alebo expertíznej èinnosti. Je potrebné konštatova, že poèas 19 rokov pôsobe−
nia v ústave bol nielen zodpovedným riešitel'om èiastkových úloh štátnych a rezort−
ných projektov, ale bol aj koordinátorom uvedených projektov nielen na slovenskej,
ale aj bývalej federálnej èeskoslovenskej alebo na medzinárodnej úrovni. Menovaný
bol zahrnutý do projektov PHARE, do projektov FAO a v súèasnosti prebral gesciu
nad štartujúcim FLAIR FLOW EUROPE IV projektom za SR. Je èlenom viacerých
vedeckých rád výskumných ústavov, univerzít v SR a ÈR, redakèných rád doma aj
v zahranièí. Bol a je èlenom vedeckých výborov viacerých medzinárodných konfe−
rencií.
Ing. Milan Kováè, CSc. pôsobí výskumne najmä v oblasti potravinárskej chémie
a analytiky. Je orientovaný na problematiku kvality potravín z hl'adiska nielen nut−
rièného, ale aj z hl'adiska obsahu nežiaducich látok v potravinách. Významné mies−
to v jeho aktivite patrí problematike aditívnych látok, reakèných mechanizmov pre−
biehajúcich v potravinách najmä z poh¾adu tvorby organolepticky zaujímavých zlo−
žiek potravín. Aj prièinením jubilanta v roku 1998 FAO zriadila vo VÚ potravinár−
skom centrum siete potravinových databáz krajín strednej a východnej Európy
CEECFOODS, ktorá je súèasou svetovej siete INFOODS. Táto aktivita bola vyso−
ko ocenená medzinárodnými organizáciami FAO a IUNS tým, že ústav sa stal toho
roku organizátorom IV. Medzinárodnej konferencie v Bratislave zameranej na tvor−
bu a využívanie databáz.
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Prichodí vyzdvihnú aj poèet ohlasov na jeho vedeckú publikaènú èinnos.
Celkove sú jeho publikácie citované v periodikách SCI v poète 38 a vo vedeckej lite−
ratúre FSTA 29−krát. Menovaný je tiež aktívny v pedagogickej èinnosti, prednáša
na Slovenskej po¾nohospodárskej univerzite v Nitre. Pôsobí nielen vo výskumnej
sfére, ale je èinný aj v expertíznej oblasti, v oblasti zabezpeèenia úloh vyplývajúcich
pre SR zo závažných svetových akcií, akými bola napríklad Svetová konferencia
o výžive, resp. Svetový potravinový summit.
Prezentovaná vedecká a organizaèno−odbomá èinnos poukazuje na fakt, že
v Ing. Milanovi Kováèovi, CSc. vyrástla osobnos, ktorú poznajú v odborných kru−
hoch v celej Európe a na všetkých príslušných svetových medzinárodných fórach.
Týmto menovaný výrazne prispieva k šíreniu dobrého mena slovenskej vedy a slo−
venského potravinárstva.
V mene všetkých potravinárov a výskumníkov, v mene Redakènej rady nášho
èasopisu a tiež v mene svojom prajeme jubilantovi vel'a zdravia, aby naïalej mohol
šíri dobré meno slovenskej vedy o potravinách s jemu vlastným elánom a nasade−
ním.
Ad multos annos!
Ing. Alexander Szokolay, DrSc.
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Životné jubileum RNDr. Petra Siekela, C Sc.
V polovici septembra tohto roku oslávil významné životné jubileum − pädesiat−
ku, RNDr. Peter Siekel, CSc. vedecký tajomník Výskumného ústavu potravinárske−
ho v Bratislave.
Ani sa to nezdá, ale už je to pä rokov, èo na základe konkurzu bol do ústavu pri−
jatý jubilant, ktorého vedecká kariéra zaèala na Prírodovedeckej fakulte Univerzi−
ty Komenského v Bratislave. Od interného ašpiranta, cez vedeckého pracovníka
a zástupcu riadite¾a Ústavu biochémie a biotechnológie Univerzity Komenského
sa RNDr. Siekel, CSc. profiloval do oblasti molekulárnej biológie a biotechnológie.
Jeho vedecká dráha bola významne ovplyvnená aj dlhodobými štipendijnými pobyt−
mi vo Ve¾kej Británii. Pred nástupom medzi nás potravinárov v roku 1996 ešte 3 roky
pôsobil ako vedúci oddelenia v oblasti toxikológie na pracovisku Výskumného ústa−
vu pre ropu a uh¾ovodíkové palivá v Slovnafte.
Príchod jubilanta do kolektívu Výskumného ústavu potravinárskeho bol spojený
s urèitými oèakávaniami, najmä pri rozvoji zamerania pracoviska spojeného s jeho
profesiou, ako aj pri pomoci pri stále narastajúcich medzinárodných aktivitách ústa−
vu, resp. pri zabezpeèovaní nevyhnutnej administratívy dotýkajúcej sa výskumu.
Všetkých úloh sa zhostil ve¾mi dobre a rýchlo sa zapojil do rozsiahlej práce, ktorá
mu vyplývala z jeho postavenia vo vedení organizácie. Po rýchlej adaptácii jubilant
prekroèil hranice ústavu a zaèal by aktívny, ako je to pre neho typické, na poli jeho
odborného zamerania nielen na Slovensku, ale aj v zahranièí. Bol menovaný
za zástupcu SR do Komisie pre biotechnológie pri OECD, za vedúceho pracovnej
skupiny pre potraviny vyrobené biotechnologickými postupmi pri Slovenskom kóde−
xovom výbore, ako aj za èlena Komoditnej rady pre lieh a liehoviny Ministerstva pô−
dohospodárstva SR. Naïalej udržuje aktívny kontakt so Slovenskou biotechnologic−
kou spoloènosou, resp. s pracoviskami svojho profesného záujmu. Výrazne, a to
najmä v ostatnom období, narastá jeho mnohostranná publikaèná èinnos, ktorá
bola pozitívne zhodnotená priznaním vedeckého kvalifikaèného stupòa II.a.
Jubilant absolvoval aj mnohé kurzy, z ktorých popri kurze na urèovanie rizika che−
mických látok bol asi najvýznamnejší kurz organizovaný FAO, ktorým sa RNDr. Sie−
kel, CSc. stal oficiálnym školite¾om FAO pre zavádzanie systémov GMP a HACCP
v potravinárskej praxi. Okrem toho aktívne pôsobí aj v redakènej rade nášho Bulle−
tinu potravinárskeho výskumu, ako aj v odbornom èasopise Trendy v potravinárstve.
Jubilantovi aj touto cestou srdeène blahoželáme k jeho životnému jubileu
a do budúcnosti mu prajeme nielen ve¾a šastia, zdravia a osobnej pohody v rodin−
nom živote, ale aj ve¾a tvorivých síl a pracovných úspechov na domácom a zahraniè−
nom poli potravinárskych vied.
Ing. Milan Kováè, CSc.
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