
Životopis 
 

Meno :  Svetozár Katuščák  

Narodený:  17. 6. 1944, Liptovský Mikuláš      

Funkčné zaradenie: docent,  vedúci katedry 

Pracovisko:  Slovenská Technická Univerzita Bratislava 

                     Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 

                     Katedra chemickej technológie dreva , celulózy a papiera 

Akademické a vedecké hodnosti      Ing.  --- 1966; CSc. --- 1971; vedecké stupne samostatný vedecký 

pracovník II a. --- 1985; vedúci vedecký pracovník I. --- 1998; Doc. -

1999. 

Priebeh zamestnania:  

Rok Organizácia - zamestnávateľ Funkcia 

1.6.1996 --- 1.10.1967 ŠDVÚ Bratislava Odborný asistent 

1.10.1967 - 1.10.1970 CHTF SVŠT a ŠDVÚ Bratislava Vedecký ašpirant 

1.10.1970 - 1.5.1991 ŠDVÚ Bratislava Vedecký pracovník, vedúci oddelenia 

makromolekulovej chémie, vedúci 

výskumu. 

1.10.1977 --- 31.1.1979 Katedra textilu, celulózy a papiera, 

Chemickotechnologická fakulta, SVŠT 

Bratislava 

Vedenie cvičení z predmetu: Chemické 

spracovanie dreva. Rozsah: 135 hodin/1 

rok. Spolu 2 letné semestre. Pracovná 

zmluva s CHTF. 

1.9.1982 --- 31.1.1983 Katedra textilu, celulózy a papiera, 

Chemickotechnologická fakulta, SVŠT 

Bratislava 

Vedenie cvičení z predmetu: Chemické 

spracovanie dreva. Rozsah: 60 hodin/1 

letný semester. Pracovná zmluva 

s CHTF. 

15.7.1990 - 1.5.1992 Fakulta architektúry, STU, Bratislava  Vysokoškolský učiteľ 2 semestre.  

Prednášky, vedenie cvičení a skúšanie 

predmetu. Náuka o farbe. 

15.7.1993 - 

31.12.1993 

STU, Fakulta architektúry Vysokoškolský učiteľ, 50% úväzok,  

1 semester 

1.5.1991 - 30.4.1993 ETH --- Zentrum, D-WAHO 

Zurich 

Vysokoškolský učiteľ (Oberassistent, 

Professur Holzwissenschaften) 

1.5. 1993 ---  

28.2. 2001 

ŠDVÚ Bratislava Vedúci oddelenia; Zástupca riaditeľa  

15.7.1993-31.12.1993 STU, Fakulta architektúry Vysokoškolský učiteľ. Prednášky, 

vedenie cvičení a skúšanie predmetu. 

Náuka o farbe. 

1993 --- 1999 Technická univerzita vo Zvolene.  Vysokoškolský učiteľ: prednášky, 

semináre a skúšanie. Gestor predmetu 

Ekologická kvality materiálov. Rozsah 

za 1 rok: 14 hodín prednášok, 14 hodín 

cvičení, 11 hodín skúšanie.  

1. 3. 2001 - 2010 FCHPT STU Vedúci Katedry dreva, celulózy 

a papiera. Prednášky a skúšanie 

predmetov: Chémia a analýza dreva, 

Chemické spracovanie dreva, 

Environmentálny manaţment 

v cel.pap.priemysle. Vedenie 

diplomových a dizertačných prác. 

 

 



Narodený v Liptovskom Mikuláši 17. júna 1944. Základná škola absolvovaná v Bratislave (1949-

1952) V r.1952 násilné vysťahovanie rodiny z Bratislavy v "Akcii B" 
1
. ZŠ ukončená v Tisovci 

(1958). SŠ v Hnúšti v r.1961. Otec Ján
2
, matka Zuzana rod. Kornietová 

3
;  Som ženatý, mám 2 deti a 

2 súrodencov. 

1966: Absolvovanie CHTF SVŠT (STU) Bratislava, Katedra chemickej technológie dreva, celulózy a 

papiera.  

1970: (1.10.1967 - 1.10.1970) Katedra polymérov, interný vedecký ašpirant CHTF + ŠDVÚ 

Bratislava;  

1970 – 2000 (od 1.10.1970): Vedecký pracovník, vedúci oddelenia makromolekulovej chémie a 

námestník riaditeľa, zodpovedný riešiteľ vedeckovýskumných prác a zástupca riaditeľa v ŠDVÚ 

Bratislava, samostatný vedecký pracovník, stupeň 2a SAV a vedúci vedecký pracovník stupeň I SAV. 

1971 – 1975: Obhajoba dizertačnej práce "Štúdium aktivácie a modifikácie lignínov" a udelenie 

vedeckej hodnosti na CHTF SVŠT. Ako odozva na publikované výsledky vedeckovýskumnej práce - 

získanie 2 štipendií v Japonsku a v Kanade (1971), a v roku. V roku 1972: Universita Valparaiso, 

Chile cez Československý ústav zahraniční Praha (č. 191.707/ 5.9.1972) ponuka profesúry pre odbor 

Chémia lignínu 
4
 (súhlas zamietnutý ústavom). V r. 1975: Študijný pobyt, Lotyšská akadémia vied, 

Riga, vrátane obhajoby práce v oblasti zušľachťovania lignínu; Študijný pobyt v oblasti očkovania 

celulózy syntetickými polymérmi v Moskovskom textilnom ústave u Prof. Rogovina.  

1978-79: 4 semestrové postgraduálne štúdium so záverečnými skúškami na DF VŠLD Zvolen 

špecializácie "Plastické látky v drevárskom priemysle"; 1983-1984: absolvované 2 semestrálne 

postgraduálne štúdium anglického jazyka na Univerzite Komenského v Bratislave. 

1982-1987: Člen štátnej skúšobnej komisie na CHTF SVŠT pre odbor Technológia celulózy, papiera 

a textilu (16.4.1984); Od r. 1985: Menovanie: Člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných 

prác vo vednom odbore Technológia makromolekulových látok a vláknitých materiálov, CHTF 

Bratislava. Predsedníctvo SAV udelilo hodnosť „samostatný vedecký pracovník trieda 2a“; 

1987.11.21: Poverenie za školiteľa dizertačných prác v odbore 39-13-9 Náuka o nekovových 

materiáloch a stavebných hmotách, VŠLD, DF a ŠDVÚ podľa vyhlášky ČSAV č. 53/1977 Zb; 1987 - 

1991: SAV, Ústav polymérov, člen komisie pre vedecké hodnosti; 1984-1987: ČSAV Praha, člen 

Komisie pre výskum rozvojových krajín;  

Zvyšovanie vedeckej kvalifikácie: 1982, stupeň IIa, samostatný vedecký pracovník; 1988: I.vedecký 

stupeň - vedúci vedecký pracovník, podľa § 6 Vyhlášky ČSAV č. 55/77 Zb.z. udelil SAV 14.4. 1988.  

1988: študijný pobyt na State University New York, Colledge of Evironmental Science.  

1988: Invited lecture: Centro Interdipartimetale Studi Colore, Universita di Padova; 1988: Invited 

lecture: Centre de Recherche en Pates at Papiers, Association Canadienne des producteurs de pates et 

papiers;  

1989-90: Invited lecture: Giusti Biofeedback Co., Milano. Návrh ŠDVÚ (S.K.) na založenie Fakulty 

ekológie pri TU vo Zvolene Ministerstvu školstva a následné stanovisko MŠSR, a kladné odporúčanie 

MŠSR rektorovi TU; 1990: Člen komisie pre zriadenie Fakulty ekológie (na VŠLD) vo Zvolene 

(poverenie rektora TU z 8.11.1990); 1990 - 1992: Člen Atestačnej komisie STU Bratislava. 1990-

1991: Člen vedeckej rady CHTF STÚ;  

1991: Japan Society for Promotion of Science, udelené štipendium (director general JSPS awarded 

fellowship), 20.8.1991 (+ Nagoya University) na projekt Quantifying Biocompatibility (BC) of Wood 

Materials. 

1991-1993: Odborný asistent (Oberasistant), ETH Zurich; Prednášky z Holzkunde/ Wood Science 

a Color Science. Riešiteľ projektu Lukman: Skladovanie dreva vo vysokých nadmorských výškach 

nad 2500 m n.m. Andermat - Graubuenden – Lukmanier Pass; Konzultant diplomových prac. 

                                                             
1 Násilné vysťahovanie z Bratislavy v r. 1952 z domu na Kolibe, Bellova ul. č. 9,  na základe rozhodnutia ÚNV v Bratislave č. III-463-

1952/B zo dňa 15. 7. 1952,  v rámci „Akcia B“ (= Byty/ „buržoázia von z Bratislavy“).  Po 42 rokoch v roku 1994 na základe rozhodnutia 

Helsinského výboru „odškodnenie majetkových a iných krívd“ členom rodiny Katuščák vykonali:  Ministerstvo vnútra SR a Fond 

národného majetku na základe Rozhodnutia MVSR, OMR/4544/93. 
2 Vládny úradník, vysťahovaný v rámci akcie B, väznený v Ilave a Jachymove; Po návrate z väzenia rôzne zamestnania.  
3 Učiteľka, v r.1951 v rámci akcie B vylúčená zo školstva, vysťahovaná z Bratislavy do stajne na Južné Slovensko a potom do Tisovca . 

 Ţiadosť Universita Valapraiso, Prof. R. Riha, č. jednací 191.707, 5.9.1972 na Československý ústav zahraniční Praha o  uvoľnenie S. 

Katuščáka. ako profesora pre oblasť chémie lignínu na Univerzitu vo Valparaiso. 



1985-1992: Člen Komisie pre obhajoby dizertačných prác v odbore 39-13-9 "Náuka o nekovových 

materiáloch a stavebných hmotách" TU Zvolen; 1985-1994: Komisia pre obhajoby dizertačných prác 

v odbore Technológia makromolových látok a vláknitých materiálov. CHTF SVŠT Bratislava (od 

1.7.1985). 

1993-1995. Švajčiarske projekty. (1.11.1993 - 31.12.1994): Učiteľ-odborný asistent, Katedra kvality 

životného prostredia, FEE TU Zvolen. Prednášky, semináre, skúšanie a gestor predmetu 

Environmentálna kvalita materiálov a produktov. Rozsah za 1 rok: 14 hodín prednášok, 14 hodín 

cvičení, 11 hodín skúšanie. Konzultácie, vedenie a kontrola semestrálnych projektov a prác z oblasti 

environmentálneho inžinierstva a eko-bilancií (LCA). 

1994- 1995: Švajčiarsky projekt „Biocompatibility of Lignocellulosics“ s Prof. Balz Gfellerom SISH 

Biel, pre asociáciu 40 švajčiarskych a nemeckých drevospracujúcich firiem Holzindustrie AG 

(HIAG). Realizácia a obhajoba vo Švajčiarsku. Publikovanie výsledkov v Zelenej správe spoločnosti 

HIAG. 

1994 – 1995: Technický riaditeľ, Tatratermal a.s. Vysoké Tatry. 1995: Komisia Grantovej agentúry 

pre techniku, pre stavebníctvo a architektúru, člen. Minister školstva SR (od 1.5.1995). 

1998. Od 1.3.1998 - 2000: Zástupca riaditeľa ŠDVÚ Bratislava pre úsek ekologickej kvality 

a chemickej technológie; 1998: International WHO´S WHO of Professionals (Board of Advisors, 

November 2, 1998); 1998.08.04: STU Bratislava: Osvedčenie „PhD“.  

1999: Docent pre odbor Environmentalistika (od 1.4.1999), TU vo Zvolene. Habilitačná práca  na 

tému: Environmentálna kvalita materiálov a výrobkov.  

1999-2001: Konzultant v odbore Environmentálne inžinierstvo pre doktorskú prácu Ing. B. Kapustovú 

FEE TU Zvolen;  

1999-doteraz: Členstvo v technickej normalizačnej komisii TNK 72: Environmentálne manažérstvo; 

2000 doteraz: Školiteľ doktorandského štúdia v odbore 28-11-9: technológia makromolekulových 

látok CHTF STU Bratislava; Člen komisie štátnej skúšobnej komisie pre študijný odbor 0100 

polymérne materiály, zameranie 0130 Chemická technológia dreva, celulózy a papiera; Člen 

prijímacej komisie doktorandského štúdia 2000/2001 vo vednom odbore 28-11-9 technológia 

makromolekulových látok. Školiteľ doktorandského štúdia v TU vo Zvolene.  

Člen redakčnej rady karentovaného časopisu ISI Wood Research. 

2001: člen vymenovacej komisie na profesora pre Doc. Ing. V. Štefku CSc.; školiteľ doktorandského 

štúdia vo vednom odbore 14-05-9 makromolekulová chémia;  

2002 - 2006: Vedúci Katedry chemickej technológie dreva, celulózy a papiera. Predseda štátnej 

skúšobnej komisie inžinierskeho štúdia pre študijný odbor: Polymérne materiály, zameranie: 0130 

Chemická technológia dreva, celulózy a papiera. Predseda štátnej skúšobnej komisie na ukončenie 

bakalárskeho štúdia na katedre chemickej technológie dreva, celulózy a papiera. 

2003. Garant konferencie WPP: Chemical technology of Wood, pulp and Paper, WPP 2003. 

2004-2005 - Člen medzinárodného vedeckého výboru konferencie : 19th TECNICELPA 

conference and exhibition “Innovation and Competitiveness” Tomar, Portugalsko 2005. 
2006 – 2009: Vedúci Oddelenia Chemickej technológie dreva, celulózy a papiera, Ústav polymérnych 

materiálov, FCHPT, STU v Bratislave, predseda štátnicovej komisie I. stupňa vzdelávania (Bc.) 

a predseda štátnicovej komisie II. stupńa (Ing.) a člen VR FCHPT STU.  

2009 – Odchod do dôchodku (17.6.2009). VŠ učiteľ, profesor STU. VŠ štúdium 3. stupňa 

(doktorandské štúdium) v odbore: Technológia makromolekulových látok. Vedúci 5 doktorských 

dizertačných prác. Konzultant pre oblasť prírodných materiálov a obnoviteľných zdrojov. 

 

Curiculum v odbornej oblasti zahrňuje získavanie skúseností v nasledovných smeroch:  

 riešenie výskumných úloh ako riešiteľ, vedúci čiastkových a hlavných úloh na národnej a 

medzinárodnej úrovni, vedúci oddelenia a vedúci výskumu, zástupca riaditeľa pre oblasť 

environmentálnej kvality a chemickej technológie; (Prehľad získaných a koordinovaných 

medzinárodných a národných grantov, úloh je v Zozname publikácií). 

 univerzitné vzdelávanie, vedenie seminárov, cvičení a prednášky, vedenie a konzultácie pri 

diplomových a dizertačných prácach, členstvo v štátnych skúšobných komisiách a komisiách pre 

udeľovanie vedeckých hodností, 



 publikačná činnosť 

 člen redakčnej rady časopisu Wood Research, karentovaného ISI Research Alert, The Materials 

Science Citation Index a Chemical Anstracts (CABI);  

 člen redakčnej rady karentovaného časopisu Chemical Papers (ISI Current Contents) 

 člen TAPPI (Medzinárodná technická asociácia celulózo-papierenského priemyslu). 

Výsledky vedecko-výskumnej a vzdelávacej činnosti: autor alebo spoluautor 154 publikácií + 5 kníh, 

48 prednášok, 149 výskumných správ, viac ako 60 patentov (1 spoločný patent so spoluautorom zo 

Švajčiarska, Dipl.Ing.E.Ammanom, Zoffingen, na nový princíp farbenia dyhovacích materiálov, 1 

taliansky patent a 1 patent vo Veľkej Británii, 1 nemecký patent), viac ako 50 realizačných výstupov, 

hlavne nových a inovovaných výrobkov, technologických postupov, metodík a predaných know how.  

Práce SK priniesli nové poznatky a riešenia problémov v oblastiach: chemická technológia 

lignocelulózových materiálov, modifikácia a ochrana dreva, lignínu, celulózy a papiera, nové 

materiály, výrobky a technologické procesy, nové poznatky v oblasti koloristiky, optických vlastností, 

stálostí a ekologickej kvality materiálov a výrobkov. 

 

 

V Bratislave 23. 5. 2006 

 

Svetozár Katuščák 

 


