Ale určite vás všetkých budeme včas
informovaťPríhovor nestora zdravotnej

techniky na Slovensku a zakladateľa
medzinárodnej vedecko-technickej
konferencie SANHYGA
pri príležitosti jubilejného 25.ročníka

prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Po ukončení štúdia možno odborné poznatky získavať viacerými
spôsobmi, napr. v knihách, v časopisoch, na školeniach, seminároch
alebo konferenciách. Ešte v polovici minulého storočia sa sporadicky
uskutočňovali odborné semináre len vo väčších projektových
organizáciách a to predovšetkým pre vlastných zamestanancov. Treba
aj uviesť, že v tomto období u nás nebola vysoká ani stredná odborná
škola, ktorá by vychovávala špecialistov pre technické zariadenia budov,
najmä pre zdravotnotechnické inštalácie. V praxi sa používali prevažne
empirické alebo zjednodušené návrhy, bez výpočtov. V rámci
celoštátnej pôsobnosti sa odborným vzdelávaním zaoberala
Československá vedeckotechnická spoločnosť (ČSVTS – Komitét pre
životné prostredie). Prvé odborné podujatia sa uskutočňovali v Prahe
a to najmä zásluhou členov Katedry technických zariadení budov z Fakulty architektúry a pozemného
staviteľstva ČVUT v Prahe. Na Slovensku sa s výraznejším organizovaním seminárov a konferencií
začalo po roku 1970.

Pre prvú konferenciu, ktorá sa uskutočnila v r. 1972 z iniciatívy pracovníkov Stavebnej
fakulty SVŠT v Bratislave , bolo treba vymyslieť názov. Doc. Ing. Peter Špička vtedy navrhol,
aby sa pre názov konferencie použilo zloženie prvých slabík slov: sanita, hygiena,
gastronómia, teda „SANHYGA“. Prvá konferencia bola, aj vzhľadom na profesné zameranie
hlavného garanta prof. Ing. Jozefa Kucbela, CSc., zameraná predovšetkým na problematiku
navrhovania veľkokuchynských zariadení. Hlavná ťarcha prípravy a realizácie bola na hlavného
garanta, ktorý pre veľké vyťaženie v pedagogickom procese už v organizovaní konferencií
ďalej nepokračoval.
Po roku 1990 sa pre rozvoj zdravotnej techniky vytvorili veľmi dobré podmienky. Doc. Ing. Ján
Valent, CSc., po rokovaní so zástupcami nemeckého vydavateľstva Strobel Verlag, ktorý
vydával časopis IKZ - Haustechnik dohodol vydávanie prvého slovenského časopisu s názvom
TZB Haustechnik. Úspešne začínala svoju činnosť ako súčasť ZSVTS – Slovenská spoločnosť pre
techniku prostredia (SSTP) , ktorá navrhla obnoviť konferenciu SANHYGA. Úspešne sa vyvíjala
aj spolupráca tejto spoločnosti so Slovenskou komorou stavebných inžinierov, ktorá
zohľadňovala aktívnu účasť na konferencii bodovaním, ktoré bolo vtedy povinné pri
vykazovaní aktivity členov komory. Zahraničné firmy chceli nielen predávať svoje výrobky, ale
sa aj podeliť o odborné skúsenosti a výsledky výskumu. Zaujímali sa preto o možnosť ich
prezentácie. Obnovená konferencia SANHYGA sa uskutočnila v r. 1996 v priestoroch
Stredného odborného učilišťa vodohospodárskeho v Piešťanoch. Budova školy vtedy
disponovala aj ubytovacími kapacitami ( z tristo žiakov, ktorí v minulosti navštevovali učilište,
zostalo len 30 ). Odvtedy sa konferencia realizovala v Piešťanoch, v ostatných rokoch v hoteli
Magnólia. Postupne sa o účasť na konferencii začali zaujímať a ponúkať príspevky aj zahraniční
odborníci. Preto sa stala konferencia SANHYGA medzinárodnou.

Príhovor odbornej garantky
medzinárodnej vedecko-technickej konferencie

SANHYGA
pri príležitosti jubilejného 25.ročníka

Doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

Vážené dámy a páni,
priaznivci konferencie zdravotnej techniky SANHYGA,

Je tu mesiac november roku 2020 a od prvého ročníka konferencie SANHYGA v roku
1996, ktorý pod odborným vedením prof. Ing. Jaroslava Valáška PhD. naštartoval pravidelné
každoročné stretnutia odbornej verejnosti v oblasti zdravotnej techniky na Slovensku, ubehlo
už štvrťstoročie.
Je to už 25 rokov, čo sa v Piešťanoch – príjemnom prostredí kúpeľov na brehu Váhu počas
dvoch jesenných dní stretávajú vysokoškolskí pedagógovia, študenti, projektanti,
prevádzkovatelia budov, široká odborná verejnosť a firmy zaoberajúce sa problematikou
vodovodov, kanalizácie a plynovodov v budovách. Konferencia je nielen vedecko-technickou
konferenciou, ale zároveň aj spoločenským a pracovným stretnutím, ktoré prináša okrem
nových technických poznatkov aj nové kontakty a vzájomne sa rozvíjajúcu vzájomnú
spoluprácu. Po dlhé roky sa stala miestom stretnutí nielen domácich, ale aj zahraničných
odborníkov napr. z Čiech, Maďarska, Rakúska, Nemecka, a iných európskych krajín.
Každoročne sa konferencie zúčastňuje okolo 100 až 150 účastníkov a 15 až 20 prezentujúcich
firiem.
Na návrh Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia od roku 2002 je súčasťou konferencie
SANHYGA aj odovzdávanie cien prof. Ing. Ľudovíta Hrdinu za aktívny prínos pre oblasť
zdravotnej techniky na Slovensku.
Cenu prof. Ľudovíta Hrdinu prevzali: V roku 2002 – Ladislav Lampert, 2003 – prof. Ing.
Jaroslav Valášek, PhD. , 2004 – Ing. Ivan Klčo, 2005 – Ing. Peter Kopaj, 2006 – Ing. František
Priščák, 2007 – Ing. Ján Mesík , 2008 – Július Leštach, 2009 – Ing. Ľuboš Kocka, 2010 – cena
nebola udelená, 2011 – doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., 2012 – prof. Ing. Jozef Kucbel, PhD.,
2013 – Ing. Zdeněk Žabička, 2014 – Ing. Ján Ťavoda, 2015 – doc. Ing. Andrejovi Holováč, CSc.,
2016 – Ing. Marián Botka, 2017 - prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., 2018 – Ing. Jakub
Vrána, PhD., 2019 – Ing. Branislav Kollár, za rok 2020 si prevezme cenu – Ing. Karol Macháč.

Priznám sa, že pri preberaní štafety odborného garanta konferencie SANHYGA od profesora
Jaroslava Valáška v roku 2006 som mala obavu, či sa mi podarí aj v ďalších rokoch pripraviť
a pritiahnuť na našu konferenciu tých najpovolanejších a uznávaných odborníkov spolu
s renomovanými firmami. Aj vďaka podpore Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia
(SSTP) v Bratislave pod vedením prof. Ing. Dušana Petráša, PhD., ktorému sa chcem touto
cestou veľmi pekne poďakovať, sa nám to doposiaľ darí.
V súčasnosti môžeme bilancovať od roku 2006 ďalších 15 úspešných ročníkov, ktoré sme
pripravili vďaka snahe členov organizačného výboru SANHYGY, ktorými boli a doposiaľ sú prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD. , prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Zdeněk Žabička,
Ing. Jakub Vrána, PhD., Ing. Kamila Víchová, PhD., prof. Ing. Ján Takács, PhD. a iní. Veľké
ĎAKUJEM patrí aj organizačným garantom SSTP, ktorí sa o organizáciu SANHYGY po
štvrťstoročie zaslúžili : p. Tatiana Škopková, p. Jozef Molnár, p. Stanislava Šufliarska, p.
Diana Haberová, p. Viera Slabejová a v súčasnosti p. Jana Lehotová Nôtová. Každoročne je
súčasťou konferencie aj zborník prednášok, ktorý už dlhé roky edituje a spracováva p. Mgr.
Zuzana Švecová a ktorej sa chcem touto cestou tiež veľmi pekne poďakovať.
Náš jubilejný 25. ročník konferencie SANHYGA sme plánovali uskutočniť tradične
v Piešťanoch, v dňoch 12.-13.novembra 2020 v hoteli PARK. Vzhľadom však na súčasnú
epidemiologickú situáciu sa žiaľ konferencia v plánovanom termíne nemôže uskutočniť. Na
želanie firiem ako aj viacerých účastníkov sme sa napriek novému trendu – online konferencie
- rozhodli štvrťstoročie našej konferencie organizovať prezenčne, face to face. Kedy to však
bude, nevieme... Ale určite Vás všetkých budeme včas informovať a tešiť sa na Vašu osobnú
účasť.
V mene prípravného výboru sme sa do plánovaného termínu konferencie rozhodli spracovať
zborník prednášok, ktoré odznejú na našom jubilejnom ročníku.
Držme si navzájom palce a tešme sa na osobné stretnutie na SANHYGE !!!
S prianím pevného zdravia a optimizmu
Doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.

Bratislava, 11.11.2020

