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Vendelín Iro
V mojom príspevku rozvediem niektoré skutočnosti, ktorých výsledkom v čase, keď niektoré
spoločnosti v rámci Chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu zanikli, alebo
privatizácia, vstup zahraničných podnikov spôsobila výrazné zníženie produkcie. Napriek tomu počet
členov SUZ narastal. Boli to nové informácie, ku ktorým v bežnom náročnom pracovnom rytme
väčšinou nie je časový priestor sa dostať, a samozrejme nové osobné kontakty. Nemali pravdu
a veľmi sa mýlili tí vedúci predstavitelia spoločností s názorom „,že nie je treba niekam chodiť,
všetko sa dá vyriešiť mailovou komunikáciu“. Preto často svojich pracovníkov nikam nepúšťali. V tom
čase bola účasť na konferenciách SUZ okolo 60. teraz je to väčšinou nad 100.Zvyšujúci počet
účastníkov nás núti hľadať vyhovujúce zariadenie s dostatočnými priestormi i ubytovaním. Väčšie
zariadenia sú nákladnejšie, žiadajú vysoké nájomné. Vždy je tu problém náročného vyjednávania pre
získanie najlepších podmienok, nie vždy sme úspešní.
Počas celého obdobia bol krédom vedenia SUZ trvale zabezpečovať pre členov najaktuálnejšie
informácie technické, ekonomické právne, sociálne a iné, a to prizývaním odborníkov na konferencie
s prednáškami, ktoré často vyplývali z konkrétnych požiadaviek a návrhov našich členov. Pre
propagáciu týchto informácii vznikol i časopis SUZ, tiež stránka www.suz.sk, a využíva sa mailové
doručovanie informácii. Zdrojmi sú rôzne ministerstvá, ako i združenia ktorých sme členmi, napr.
ZCHaFP, SAMP, SSU, ZSVTS...
Konferencie SUZ ktoré boli v prvých rokoch 4 x do roka, neskôr sa dohodol systém 3x do roka
(v letných mesiacoch bolo vždy problémom zladenie termínu a dovoleniek). Od vzniku SUZ bolo
týchto konferencií 97. Miesta konania konferencií sa volili tak (s heslom – Poznaj svoje Slovensko),
aby mali členovia možnosť poznať i také oblasti, kde by sa bežne nedostali. Zachovával sa systém, že
gestorstvo nad konferenciou prebral vždy jeden člen SUZ. Pre zaujímavosť spomeniem niektoré
miesta, kde sa konferencie konali: Nimnice, Mojmírovce, Belušské Slatiny, Vinné, Čilistov, Soláň,
Dubová –Hronec, Bojnice, Častá Papiernička, Stará Turá, Liptovský Ján, Stupava, Terchová, Barónka –
Rača, Vadičov, Rajecké Teplice, Vranov nad Topľou, Chvojnica, Lopušná, Podjavorník, Oravská
priehrada, Stará Ľubovňa, Jankov Vŕšok, Zemplínska Šírava, Stará Lesná, Bešeňová, Patince, Tále,
Nitrianske Rudno.....Spomeniete si niekedy na tieto miesta ?Pre zachovanie spomienky slúži i vedená
kronika SUZ, z ktorej časť (2004 – 2014) bola prenesená na CD a pred rokmi rozdaná členom.
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Prijímanie členov do radov SUZ prebiehalo z počiatku náročnejším spôsobom, ktoré nikoho
nepohnevalo, vždy vládlo veselie, a konkrétni prijímaní proces prijímania si isto natrvalo v dobrom
zapamätali.
Časopis SUZ (vydávame ho 24-ty rok), pôvodne vydanie čierno biele, dnes vo farebnom prevedení
v štandardnom počte 500ks. Posielame i bývalým členom, ako i posledným prezentujúcim sa.
Vydávanie časopisu bolo zabezpečované rôznymi cestami – od Slovnaftu po terajšieho vydavateľa
Fantázia média s.r.o. Šaľa. Mali sme šťastie i na voľbu redakčnej rady, ktorá samozrejme prešla
generačnými výmenami, výsledkom toho je neustále zlepšovanie úrovne časopisu. Je škodou, že sa
viac nevyužíva členmi SUZ, ktorým trvale ponúkame bezplatné uverejnenie zaujímavých udalostí
z ich života, technologické i pracovné úspechy. Témam nekladieme žiadne ohraničenie.
K členom SUZ. Za to dlhé obdobie 25 rokov nám členovia ubúdali i pribúdali. Kým pri vzniku SUZ bol
počet členov 21, v súčasnosti je 53 členov. Pritom rozdelením republiky nám odišli členovia: Biocel
Paskov, Chemopetrol. Na Slovensku odišli, prevažne skončili postupne spoločnosti: Istrochem
Bratislava, Benzinol , Chemes, Chemlon Humenné , PCHZ Žilina, JCP Štúrovo, Chemat, VUCHT,
Apolloprojekt, Dak Nováky, Eldus Šala, Chemika, Larf, Montservis , Petrochema Dubová, Slovenský
hodváb Senica, SVUM Šaľa, Vegum, Vusapl.... Chémia na Slovensku bola výrazne oslabená, či už
z dôvodu staršej technológie, konkurencie.... Konkurencie aj takej, že napr. JCP Štúrovo kúpil
a následne zlikvidoval zahraničný investor vyslovene preto, aby udržal zamestnanie vlastných
pracovníkov. Že to boli často i obete Veľkej privatizácie, to už tu nebudem rozvádzať.
Dôležitou oblasťou bolo i je vzdelávanie pracovníkov členov SUZ. Riešili sme to v spolupráci zo
Slovenskou spoločnosťou údržby , konkrétne „Majster údržby“, „Manažér údržby“. Tu sme sa snažili
využiť prostriedky 2% z daní, ktoré sa môžu využiť iba na vzdelávacie aktivity. Do tejto oblasti zapadli
i vynikajúce prednášky napr. doc. Jelemenský, doc. Lešinský, prof. Šooš. Sem zaraďujem i prednášky
z ECHOZU JUDr. Dvoranovej, ktorá vhodným spôsobom rozoberala právne otázky dôležité pre
riadiacich pracovníkov v spoločnostiach – napr. Zákonník práce. Detto platí i o Technickej inšpekcii,
kde Ing. Konický s ročným predstihom upozorňoval, s čím musia spoločnosti počítať a načo sa
pripraviť.
SUZ je rovnoprávnym členom troch spoločností: Zväz chemického a farmaceutické priemyslu,
Slovenská spoločnosť údržby (SUZ bol spoluzakladateľ), kde v PaDR pracujú 3 z členov SUZ, Asociácia
malých a stredných podnikov a živnostníkov, kde v prezídiu pracuje jeden člen z vedenia SUZ. Jeden
člen z vedenia SUZ pracuje v rade ZSVTS. Uvádzam to preto, že tu sú zdroje ďalších dôležitých
informácii, ktoré sa postupujú väčšinou elektronický členom SUZ.
Bolo veľa hodín strávených spolu s partnermi z ČR, kde sme si vzájomne vymieňali skúsenosti, vždy
to bolo obojstranné, oni chválili nás, my samozrejme ich, ale dôležité bolo, že sme sa vzájomne
hodne poučili. Tu by som vyzdvihol Ing. Votavu, ktorý vykonával identické funkcie ako ja (Iro),
s ktorým diskusia, výmena materiálov bola priama a úprimná. Žiaľ, začiatkom roka 2019 choroba
ukončila jeho život.
Aké pripomíname výročie, práve toľko rokov pracujú v predstavenstve SUZ Ing. Iro, Ing. Žilka a Ing.
Petráš, prví dvaja v nezmenených funkciách. Patrí sa spomenúť aspoň dve ďalšie mená –
Ing. Vladimír Kopáček st. a Ing. Jozef Žbirka, ktorí s mimoriadnou aktivitou pomáhali zabezpečovať
náročné úlohy SUZ.
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Dochádzalo i k zmenám v predstavenstve a dozornej rade SUZ či už z pracovných alebo osobných
dôvodov. Náhrada, doplňovanie bolo vždy bezproblémové , tu uvediem štyroch z mladej generácie
- Ing. Zákutný, Ing. Zsilinszkí, Ing. Nosko, Ing. Kopáček ml., ktorí napriek náročným pracovným
zaradeniam sú zárukou, že SUZ vo svojej tradícii bude pokračovať.
Ing. Vendelín Iro
Prezident SUZ

Zakladajúci členovia SUZ - zľava Ing. Vendelín Iro, Ing. Peter Petráš a Ing. Michal Žilka na slávnostnom
odovzdaní ocenení na konferencii SUZ, 4. decembra 2019 v Piešťanoch. Ocenenia odovzdal Ing. Štefan
Hladký, predseda dozornej rady SUZ.
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