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Dandár A.: Education of sugar specialists in Slovakia
The development of the sugar industry in Slovakia was subject to
the education of the specialists. In the 19th century, it was mainly
the schools in Budapest and Vienna. Subsequently, after year 1918,
Slovak sugar industry was based mainly on the specialists from

the Czech Republic. Only in year 1937 was established the Slovak
University of Technology in Bratislava that educated the specialists
in the specialization sugar and saccharides. The education process
was managing a whole number of excellent specialists. It is necessary to name especially the following scientists and pedagogists
that were the chiefs of the Department of saccharides and food,
Faculty of Chemical Technology, Slovak University of Technology
in Bratislava: Prof. Dr. Ing. Josef Vašátko, DrSc. (1946–1968), Prof.
RNDr. František Strmiska, CSc. (1968–1970), Prof. Dr. Ing. Dmitrij
Ivančenko (1970–1972), Prof. Ing. Ladislav Šorman, CSc. (1972–1988),
Doc. Ing. Milan Drdák, DrSc. (1988–1990), Prof. Ing. Alexander
Dandár, DrSc. (1990–2002).
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Vyznamenaní pracovníci v cukrovarníckom priemysle
Dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre, Prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc., udelil Medailu za mimoriadne zásluhy o potravinárske
vedy a za dlhoročnú spoluprácu
Prof. Ing. Alexandrovi Dandárovi, DrSc.
Medaila bola udelená na 14. Valnom zhromaždení Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave, ktoré sa konalo 16. júna
2010 v Nitre.

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy
pri SAV v Bratislave za dosiahnuté vynikajúce vedecké výsledky v uvedených vedných odboroch udeľuje významným pracovníkom svoje najvyššie vedecké vyznamenanie FÁNDLYHO
MEDAILU, ktorá sa odovzdáva pri slávnostných príležitostiach Slovenskej spoločnosti.
Na 14. Valnom zhromaždení Slovenskej spoločnosti bola 16. júna 2010 udelená Fándlyho
medaila týmto významným vedeckým pracovníkom v cukrovarníckom priemysle:
Prof. Ing. Zdenkovi Bubníkovi, CSc.,
za mimoriadne významné vedecké práce v oblasti separácie látok zo surovín, medziproduktov
a odpadov potravinárskeho najmä cukrovarníckeho priemyslu so zameraním na membránové
procesy, počítačové riadenie technologických procesov, vytváranie rovníc a počítačových
programov pre technologické procesy potravinárskych výrob,
Ing. Jaroslavovi Geblerovi, CSc.,
za súbor významných vedeckých prác v teoretickom a praktickom výskume cukrovarníckeho
priemyslu, najmä pri vypracovaní technologických postupov nových schémat varne a ich
energetickej bilancie.
V mene českých a slovenských cukrovarníkov k vyznamenaniu srdečne blahoželáme!
Redakčná rada LCaŘ
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