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Slovenská sklárska spoločnosť (SSS) je neziskové záujmové združenie občanov
s právnou subjektivitou. Predmetom činnosti je rozvoj vedy, techniky, technológie
umenia a školstva v odvetví skla a prenos nových poznatkov v danej oblasti a oblastiach
súvisiacich so sklom.
Spoločnosť vznikla 14.10.1993. Sídlom spoločnosti sú Lednické Rovne,
Sklárska 117. K 31.12.2009 bolo evidovaných 52 individuálnych členov a 2 kolektívni
členovia. Orgánmi spoločnosti sú Valná hromada, Predstavenstvo a Dozorná rada.
Členovia Predstavenstva a Dozornej rady sú volení na obdobie 3 rokov. Predstavenstvo
tvoria predseda, podpredseda, tajomník, vedecký tajomník a 4 členovia.
Na Valnej hromade v 10.decembra 2009 bolo na ďalšie funkčné obdobie zvolené
Predstavenstvo SSS v zložení:
Predseda: doc. Ing. Peter Šimurka, PhD.
Podpredseda: prof. Ing. M. Liška, DrSc.
Vedecký tajomník: doc. Ing. D. Galusek, PhD.
Tajomník: doc. Ing. P. Vrábel, PhD.
Členovia predstavenstva:
prof. RNDr. P. Šajgalík, DrSc., Ing. P. Vačko, Ing. Š. Škultéty, CSc.,
Ing R. Klement, PhD.
Členovia dozornej rady: Ing. M. Kňažek, Ing. Š. Puhl, p. J. Tarkovský.
Spoločnosť je členom Zväzu sklárskeho priemyslu SR, ZSVTS, International
Commission on Glass a European Society of Glass Science and Technology
Činnosť spoločnosti je zameraná najmä na
•

podporu všetkých úrovní sklárskeho vzdelávania.

•

aktívne pôsobenie v Európskej sklárskej spoločnosti (ESG) a Medzinárodnej
sklárskej spoločnosti (ICG)

•

organizovanie odborných podujatí

•

aktívnu spoluprácu s Českou sklárskou spoločnosťou.
.
V oblasti vysokoškolského vzdelávania je činnosť SSS zameraná na podporu

účasti

doktorandov

doktorandského

na

štúdia,

odborných
záverečných

podujatiach,
bakalárskych

obstarávanie

návrhov

a diplomových

prác

tém
od

predstaviteľov výrobnej sféry a vyhodnocovanie a oceňovanie najlepších diplomových
prác so sklárskou tematikou. V rámci podpory stredného školstva je každoročne
odovzdávaná abiturientska cena JTF-P. V spolupráci s Euroregiónom Bíle-Biele
Karpaty sa pravidelne podieľa na organizácii Sklárskej školy stredoškolákov, striedavo
v Lednických Rovniach a Valašskom Meziříčí.
Napriek tomu, že Slovenská sklárska spoločnosť získala členstvo v
medzinárodných organizáciách (ICG a ESG) až v roku 1999, pomerne rýchlo si svojím
aktívnym pôsobením vybudovala veľmi dobré renomé. Už v rokoch 2006-2008
predsedala Európskej sklárskej spoločnosti a v roku 2008 bola poverená zorganizovať
najvýznamnejšiu akciu v tomto období - 9.ESG konferenciu v Trenčíne.
Jej členovia aktívne pôsobia v technických výboroch ICG a podpredseda
spoločnosti je regionálnym editorom časopisu European Journal of Glass Science and
Technology. V súčasnosti má SSS zastúpenie vo vrcholovom vedení ICG na poste
výkonného tajomníka.
Ťažiskom pravidelných seminárov organizovaných Slovenskou sklárskou
spoločnosťou sú Besedy pod Trenčianskym hradom. V tomto roku sa uskutočnilo ich
29..pokračovanie. Spoločnosť sa pravidelne podieľa na organizácii seminárov
Historické sklo a Príprava keramických materiálov.
SSS v júni 2008 v Trenčíne spoluorganizovala významný workshop Zero
Entropy za účasti špičkových svetových odborníkov
V spolupráci s Českou sklárskou spoločnosťou opakovane organizuje Českú
a slovenskú sklársku konferenciu a taktiež v štvorročných cykloch medzinárodnú
sklársku konferenciu.
V roku 2000 to bola Prvá slovenská sklárska konferencia, v roku 2004 Kreidlova
memoriálna konferencia a v roku 2008 9. Európska sklárska konferencia.

Zorganizovanie 9. ESG konferencie, ktorá sa konala v dňoch 22. až 26.júna
2008 v Trenčíne bolo dôstojným a úspešným vyvrcholením obdobia intenzívnej
spolupráce Slovenskej a Českej sklárskej spoločnosti. Konferencie sa zúčastnilo 294
registrovaných účastníkov z 32 krajín. Na konferencii bolo prednesených 91 prednášok
a prezentovaných 60 posterových príspevkov v sekciách – Štruktúra skla;
Termodynamika, reológia a sklený prechod; Optické, elektrické a magnetické
vlastnosti; Nukleácia a kryštalizácia; Ekológia; Biosklá a chemická odolnosť; Tavenie
skla; Tvarovanie skla a Žiaruvzdorné materiály. Zborník konferencie (distribuovaný už
počas registrácie) vyšiel ako dvojzväzok (vol. 39-40) časopisu Advanced Materials
Research vo vydavateľstve Trans Tech Publications. K úspešnému priebehu konferencie
prispel aj bohatý spoločenský program.
Úroveň konferencie, ktorá bola úspešným vyvrcholením činnosti SSS a jej
pôsobenia v medzinárodných spoločnostiach ocenil aj bývalý prezident ICG Prof.
Schaeffer:
“....We experienced a high calibre of scientific and technological papers, an
excellent Round Table Discussion and last not least a wonderful and enjoyable social
programme, starting with the reception above the city, the amazing dance group
Lucnica, the wine tasting and ending with the Conference Dinner at Trencianske
Teplice. Thank you and your colleagues ever so much for all your efforts, preparations
and hospitality – it certainly paid off to make the 9th ESG Conference a most
memorable.”

