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Ing. Dušan Janíček sedemdesiatnikom
Na začiatku mája 2022 oslávil svoje významné životné
jubileum prokurista a riaditeľ vonkajších vzťahov spoločnosti
Slovenské cukrovary, s. r. o., v Seredi, Ing. Dušan Janíček,
ktorý celý svoj profesný život zasvetil cukrovarníctvu.
Narodil sa v Bratislave, v rodine štátneho úradníka, jeho
matka bola učiteľkou. V roku 1971 ukončil stredoškolské
vzdelanie na SVŠ Metodova v Bratislave. Potom pokračoval
v štúdiu na CHTF Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
na Katedre chémie a technológie sacharidov. V roku 1977
nastúpil do prvého zamestnania, ako prevádzkový technik
cukrovaru, vedúci zmeny v štátnom podniku Cukrovar
a konzerváreň Štefana Majora Sládkovičovo. Od roku 1983
do roku 1987 pôsobil na pozícii vedúci výroby cukrovaru,
v štátnom podniku Cukrovar a konzerváreň Sládkovičovo.
V rokoch 1987 do roku 1989 pôsobil ako odborný asistent
a vysokoškolský učiteľ na Katedre chémie a technológie
sacharidov a potravín CHTF STU v Bratislave. Po Nežnej
revolúcii a zmene režimu v roku 1989 až do roku 1992 bol
vymenovaný za riaditeľa štátneho podniku Cukrovar a kon
zerváreň Sládkovičovo. Po transformácii štátnych podnikov
na štátne akciové spoločnosti spolu so štyrmi kolegami podali
úspešný privatizačný projekt, na zmenu štátneho podniku na
spoločnosť s ručením obmedzeným Cukos, s. r. o., Od roku
1992 do roku 1997 pôsobil vo funkcii výkonného riaditeľa
a konateľa spoločnosti Cukos, s. r. o., Sládkovičovo. Po vynú
tenej reprivatizácii podniku, pracoval v rokoch 1997 až 1999
ako riaditeľ sekretariátu generálneho riaditeľstva spoločnosti
Bavex CK, a. s., Sládkovičovo.
Po odchode z firmy Bavex CK, a. s., v roku 1999 nastúpil
po dohode s rakúskym akcionárom Agrana, A. G., do funkcie
generálneho riaditeľa akciovej spoločnosti Stredoslovenské
cukrovary, a. s., v Rimavskej Sobote, kde riadil činnosť
výrobného závodu na výrobu cukru. V rokoch 2001 až 2003
pôsobil na pozícii generálneho riaditeľa podniku Slovenské
cukrovary, a. s., Rimavská Sobota, kde riadil činnosť dvoch
výrobných závodov na výrobu cukru v Rimavskej Sobote
a v Seredi. V rokoch 2003 až 2009 bol členom predstavenstva
a konateľom Slovenské cukrovary, s. r. o., Sereď, v rámci
divízie Cukor spoločnosti Agrana, A. G., Viedeň. Od roku 2010
pôsobí ako prokurista a riaditeľ vonkajších vzťahov Slovenské
cukrovary, s. r. o., Sereď.
Za svoju činnosť v sektore potravinárskej výroby bol
ocenený Medailou Juraja Fándlyho Slovenskej spoločnosti
pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne
vedy pri SAV a Pamätnou plaketou pri príležitosti 20. výročia
založenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej
komory.
Ing. Janíček pôsobil v rokoch 2004 až 2018 vo funkcii
predsedu predstavenstva samosprávnej organizácie Únie
potravinárov Slovenska, kde obhajoval záujmy potravi
nárskeho priemyslu voči štátnej exekutíve. Od v rokoch
2004 až 2018 bol členom dozornej rady Asociácie zamestná
vateľských zväzov SR. Od roku 2004 do roku 2018 pôsobil
aj ako Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a po
travinárskej komory, najväčšej samosprávnej organizácie
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v rámci agropotravinárskeho sektoru. Od roku 2013 je členom
redakčnej rady Listov cukrovarníckych a repárskych, v rokoch
2014 až 2018 pôsobil vo funkcii predsedu predstavenstva
Slovenského cukrovarníckeho spolku.
Od roku 2014 je členom priemyselnej rady dekana Fa
kulty chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava
a v rokoch 2015 až 2018 bol členom vedeckej rady Fakulty
biotechnológie a potravinárstva Slovenskej pôdohospodárskej
univerzity v Nitre. Od roku 2015 je Predsedom Agropotra
vinárskej sekcie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
Ing. Janíček je od roku 1977 ženatý a s manželkou Ing.
Štefániou Janíčkovou majú päť detí. V súčasnosti sa spoločne
tešia zo šiestich vnúčat.
Životné kréda, ktoré jubilant vyznáva, sú „pokoj a pokora“
a „za každým úspešným mužom stojí úspešná žena.“
Ing. Dušan Janíček vo svojom veku pôsobí veľmi mla
distvým dojmom a v jeho prípade môžeme naozaj povedať,
že skutočný vek je iba číslom. Je tomu tak aj vďaka jeho
pozitívnemu a pokojnému prístupu k životu, čím je pre nás
veľkou inšpiráciou.
V mene všetkých kolegov zo spoločnosti Slovenské
cukrovary, s. r. o., v Seredi, ako aj Slovenského cukrovarníc
keho spolku prajeme Dušanovi do ďalších rokov veľa zdravia,
šťastia, pohody a neutíchajúceho entuziazmu v jeho osobnom,
ako aj profesnom živote.
Radovan Roba
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