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20 + 30 + 20 = úspešná história
TZB v číslach
Do obávaného roku 2012 vstupujeme hneď s niekoľkými dôvodmi na radosť. Časopis TZB Haustechnik sa
dostáva do 20. ročníka svojej existencie a veríme, že má pred sebou ešte veľa ďalších rokov. Na jeho ceste mu
celý ten čas pomáha aj Katedra TZB SvF STU v Bratislave, ktorá oslavuje 30 rokov od svojho založenia. A ani
najväčšia odborná udalosť v oblasti TZB, konferencia Vykurovanie, nezaostáva – už 20-krát privítala všetkých
priaznivcov tohto odboru. Nedá nám preto nespýtať sa, ako tieto výročia vnímate a ako sa dotýkajú vašej
práce a profesie.
1. Časopis TZB Haustechnik je na slovenskom trhu už dvadsiaty rok. Ako vnímate tento časopis a jeho vývoj za to obdobie? Aké témy by ste na jeho stránkach
ocenili v ďalších rokoch?
2. Silná odborná základňa časopisu sa neodmysliteľne spája aj s Katedrou TZB
SvF STU v Bratislave, ktorá oslavuje už
30 rokov od svojho založenia. Ako vnímate priemet jej aktivít a vedomostí do
praktického diania v odbore TZB? Odráža sa aj vo vašej vzájomnej spolupráci?
3. Najvýznamnejšou odbornou udalosťou
v oblasti TZB je každoročne konferencia
Vykurovanie, ktorá sa tiež dostala do
okrúhleho 20. ročníka. Aký je pre vás
prínos tohto podujatia? Považujete ho
stále za perspektívne a za dobrý priestor
na stretnutie a výmenu názorov?

z praxe, s nevyhnutnou mierou reklamy
(v sofistikovanej podobe).
2. Bez práce Katedry TZB v Bratislave by odbor TZB na Slovensku bol len „hovädzím
vývarom“ bez hovädzieho mäsa. Spoločné aktivity si vysoko cením a verím, že sú
prospešné pre obe strany, pre našu spoločnosť určite sú.
3. Prínos tohto podujatia sa postupne mení
z komerčného na spoločenský. Rozhodne ho však považujeme za perspektívny
priestor na neformálne výmeny názorov
a aj v budúcnosti budeme radi pokračovať
v sponzorskej činnosti tohto podujatia.
Záverom by som chcel upozorniť na jedno významné spojivo všetkých uvedených aktivít – všetci vieme, o koho ide –
a touto cestou mu chcem popriať veľa síl
do ďalších rovníc: napríklad 30 + 40 + 30.

Vendelín Hozzánk

Pavol Jackuliak

konateľ
HERZ, spol. s r. o.

Fenix Slovensko, s. r. o.
Managing director

1. Za dvadsať rokov existencie prešiel časopis kontinuálnymi zmenami, ktorými reagoval na vonkajšie prostredie v oblasti
TZB. Aktuálne grafické stvárnenie aj obsah sú moderné a porovnateľné s tým, čo
ponúkajú európske časopisy podobného
zamerania.
V budúcich rokoch by som ocenil rovnováhu medzi praktickými, teoretickými a vedecko-výskumnými článkami na
jednej strane a odbornými príspevkami

1. Časopis hodnotím ako vysoko pozitívny
prínos k informovanosti nielen odbornej,
ale aj laickej verejnosti v oblasti inovácií
TZB. Témy sa vyberajú aktuálne podľa
trendov a zmien na trhu.
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2. V našom segmente elektrického vykurovania sa vykonali len čiastkové aktivity na
zviditeľnenie elektrického vykurovania,
myslím si však, že boli spracované na vysokej odbornej úrovni.

3. Konferencie Vykurovanie sa zúčastňujeme každoročne a vnímame ju ako
možnosť prezentovať firmu pred špičkovými zástupcami odbornej verejnosti
a nesporne aj využiť príležitosť na odborno-vedomostný rast v oblasti vykurovania.

Ing. Vladimír Orovnický
Daikin Airconditioning Central Europe – Slovakia, s. r. o.
Managing director

1. Keďže je TZB Haustechnik naozaj jediným odborným časopisom na našom
trhu, ktorý zachytáva pôsobenie z celej
oblasti TZB, vnímam ho jednoznačne
veľmi pozitívne. Cením si, že časopis
dáva priestor skutočne odborným a vedeckým článkom, pretože priestor na
publikáciu takýchto vysoko odborných
poznatkov na našom trhu naozaj nie je.
Toto periodikum je pre mňa spojivom
medzi vedeckou, odbornou a komerčnou časťou biznisu, ktorý sa nazýva TZB.
Malo by preto byť takou malou domácou úlohou komerčnej časti, aby sa táto
platforma výmeny informácii naďalej
rozvíjala, a tým aj pomáhala odbornému rastu ľudí pracujúcich v tomto segmente
2. Katedra TZB dala svoje know-how množstvu mojich kolegov a mnohým obchodným partnerom. S jej vedomosťami a odbornými zručnosťami, ktoré odovzdala
svojim absolventom, sa stretávam každý
deň a vnímam ich vysoko pozitívne.
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Prof. Ing. Dušan Petráš, predseda SSTP, na konferencii Vykurovanie v roku 2011

3. Samozrejme, vzhľadom na moju odbornosť sa radšej vyjadrím ku konferencii
Klimatizácia a vetranie, ku ktorej mám
bližší profesionálny vzťah. Každú konferenciu považujem za veľmi dobrú platformu na výmenu informácií, prezentáciu noviniek v odbore a stretnutie sa
s kolegami na nezávislej pôde. K odbornosti tejto konferencie nemám žiadne
výhrady, treba však dbať na to, aby sa
táto akcia zachovala a dynamickejšie sa
rozvíjala. Isteže je to v čase hospodárskej
recesie pre usporiadateľa veľmi náročné a bez podpory odborných firiem vo
forme sponzorstva veľmi komplikované.
Tu by možno stálo za úvahu zmeniť tradičný júnový termín za iný, pretože pre
veľkú časť potenciálnych účastníkov je to
vrchol ich pracovného zaťaženia. Presunom by sa pravdepodobne zvýšil počet
účastníkov, a to majú sponzori, samozrejme, radi...

Ing. Jarmila Klátilová
Vaillant Group Slovakia, s. r. o.
Marketing manager

1. Pred dvadsiatimi rokmi sme na slovenskom trhu pociťovali značný deficit architektonických a stavebných časopisov.
Vyplniť túto medzeru na trhu sa podarilo
práve časopisu TZB a myslím si, že veľmi úspešne. Vzájomná spolupráca TZB
a značky Protherm siaha do úplných začiatkov existencie časopisu a zároveň aj
do počiatku vzniku našej spoločnosti na
Slovensku. Protherm totiž rovnako ako
časopis TZB oslavuje v tomto roku 20 rokov pôsobenia na trhu.

www.tzb-haustechnik.sk

Prínos konferencie Vykurovanie spočíva v šírke záberu a veľkom množstve
prezentovaných tém.

Redakcia časopisu oslovila túto spoločnosť, ktorá bola v tom období prvým
a jediným výrobcom elektrokotlov na
Slovensku, s požiadavkou na nadviazanie vzájomnej spolupráce. Odvtedy na
stránkach časopisu vysvetľujeme princípy fungovania jednotlivých typov kotlov,
radíme, čím v domácnosti vykurovať a,
samozrejme, propagujeme najnovšie výrobky z portfólia našej značky. Na druhej
strane nám časopis TZB pomáha v oslovovaní cieľových skupín – či už nových zákazníkov alebo montážnych a servisných
firiem.
Protherm oceňuje, že časopis prináša zaujímavé a aktuálne témy a dáva priestor
mnohým odborníkom. Na stránkach
časopisu by sme však privítali aj predstavovanie nových technológií a výrobkov z oblasti vykurovania, ktoré síce na
Slovensko ešte nedorazili, ale v Európe
a vo svete sa už bežne využívajú. Určite
by bolo pre čitateľov zaujímavé aj porovnanie dotačných programov nových
technológií vykurovania v jednotlivých
európskych krajinách.
2. S Katedrou TZB SvF STU v Bratislave sme
začali spolupracovať už v začiatkoch vzniku firmy Protherm. V úvode spolupráce
sme od pedagógov z univerzity získavali
predovšetkým informácie, ktoré sa týkali platných legislatívnych noriem. Na
základe ich usmernení sme tak vedeli
pripraviť projekčné podklady, podklady
pre montážne a servisné firmy aj konečných užívateľov na najvyššej úrovni.
Na druhej strane Slovenská technická
univerzita mala tiež záujem o najnovšie
informácie z výroby, aby mohla študentom odovzdávať relevantné vedomosti,
ktoré môžu využiť v praxi. Protherm má
kvalitne vybavené skúšobne a školiace
centrá, v ktorých môžu vysokoškolskí učitelia a študenti vidieť fungovanie našich
vykurovacích zariadení, prípadne si ich
aj vyskúšať. Univerzite sme tiež poskytli
grafické vizualizácie a simulácie fungova-

nia našich vykurovacích systémov, ktoré
sú ideálnou pomôckou pri prednáškach.
Umožňujú totiž študentom predstaviť si,
akým spôsobom jednotlivé systémy pracujú, z akých komponentov sa skladajú
a aké majú možnosti využitia. Spolupráca medzi STU a značkou Protherm je tiež
založená na praktickom overovaní si teoretických poznatkov študentov priamo
v našom výrobnom závode.
3. Protherm sa na konferencii Vykurovanie
pravidelne zúčastňuje už od jej vzniku.
Dokonca sme už niekoľko posledných rokov jej generálnym partnerom. Konferenciu stále považujeme za prínosnú akciu,
pretože sa na nej okrem vysokoškolskej
verejnosti zúčastňujú aj developeri, zástupcovia štátnej správy či iní odborníci
z oblasti vykurovania. Konferencia nám
slúži na predstavenie aktuálnych noviniek zo sortimentu značiek Protherm
a Vaillant, ktoré sa v danom roku objavia
na slovenskom trhu. Zároveň ju považujeme za vhodnú príležitosť na výmenu
informácií, názorov či nadviazanie novej
spolupráce.

Ing. Branislav Bednarič
Alfa Laval, spol. s r. o.

1. Časopis TZB Haustechnik vnímam ako
publikáciu s vysokou informačnou hodnotou z oblasti technických zariadení budov a zároveň s účasťou zainteresovanej
verejnosti. V každom čísle cítiť snahu redakcie informovať o aktuálnom dianí, novinkách a trendoch v odbore. Poslaním
našej spoločnosti Alfa Laval je optimali1/2012 | TZB HAUSTECHNIK
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laboratórnych meraní, kde by poslucháči
školy využili odborné a technické zázemie firmy na praktické cvičenia.
3. Vzhľadom na to, že naša firma pôsobila
najmä v oblasti vzduchotechniky a klimatizácie, konferencia Vykurovanie bola
mimo náš profesijný záber, preto sme sa
na nej v minulosti nezúčastňovali. Viac
spolupracujeme so Slovenskou spoločnosťou pre techniku prostredia na úrovni
jej sekcie príslušnej pre náš odbor. Od 1.
januára 2011 sme však začali predávať
aj zariadenia z oblasti elektrovykurovania, takže perspektívne sa pravdepodobne začneme orientovať aj na pracovné
stretnutia na tejto konferencii.  

Počas výstavy Coneco – Racioenergia v roku 2007 sa na Katedre TZB SvF STU v Bratislave stretli zástupcovia
viacerých firiem, ktorí slávnostne odovzdali katedre a študentom do trvalého užívania ako sponzorský dar
laboratórium hydrauliky vykurovania.

zovať výkonnosti technologických procesov zákazníkov, preto majú pre nás prínos odborné články, ktoré sledujú nové,
úsporné a efektívnejšie technológie v oblasti vykurovania a chladenia a poskytujú
inšpiráciu na uplatňovanie vízií v praxi.
Želám časopisu, aby mu súčasné smerovanie zotrvalo a aby držal krok v informovaní o technologickom vývoji.
3. Konferencia Vykurovanie koncentruje na
jednom mieste odborníkov a ľudí z praxe
a poskytuje možnosť dozvedieť sa za krátky čas množstvo informácií použiteľných
v profesionálnom živote. Na druhej strane
umožňuje firmám s neustálym vývojom,
akou je aj Alfa Laval, prezentovať nové produkty a riešenia na efektívnejšie a kvalitnejšie využívanie energie. Konferencia Vykurovanie je zároveň spoločenská udalosť,
ktorá poskytuje priestor zoznámiť sa s ľuďmi z brandže, nadviazať priateľské vzťahy
a v niektorých prípadoch aj spoluprácu.

Ing. Eduard Godovič
riaditeľ spoločnosti
Systemair, a. s.

1. S časopisom TZB Haustechnik spolupracujeme takmer od samého začiatku (ak
počítame aj éru predchádzajúceho vydavateľa) a táto spolupráca pokračuje
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nepretržite až dodnes. Sme s ňou veľmi
spokojní a musíme konštatovať, že časopis sa výrazne zmenil, odkedy ho prevzalo vydavateľstvo JAGA. Dnes je jedným
z mála naozaj odborných periodík z našej
oblasti vydávaných na Slovensku. Nejaké
ďalšie väčšie zmeny, myslím, práve preto
ani nie sú potrebné. Možno by stála za
zváženie len jedna vec, a to periodicita
časopisu, ktorý momentálne vychádza
5-krát do roka ako občasník. Čitatelia
a podľa mňa aj obchodní partneri a firmy
by určite privítali pravidelnú periodicitu
časopisu aspoň 6-krát do roka, čiže každé
dva mesiace tak, ako to bývalo kedysi.
2. Vzťahy s katedrou TZB na SvF STU sú
veľmi dobré a postavené na vzájomnom
využívaní odbornej bázy. Vo svojich radoch sme už zamestnali niekoľkých absolventov aj tejto katedry, naposledy to
bol kolega, ktorý prišiel do bratislavskej
centrály našej spoločnosti. Podobne aj
naša sesterská spoločnosť IMOS-Systemair prijala niekoľko absolventov tohto
odboru. Určite by sme uvítali, keby odbor
vzduchotechniky a klimatizácie ukončilo
aj viac absolventov, než to bolo za posledné roky.
Ďalšia forma spolupráce sa dlhodobo
rozvíja v oblasti prednášok či školení, kde
sme v kontakte s odborníkmi z katedry
v našej oblasti vzduchotechniky a využívame ich odborné znalosti. Samozrejme, všetko záleží od časových možností
oboch strán, v dlhodobom horizonte
však naše spoločné aktivity pretrvávajú
a sú vzájomne prospešné. Podľa mojich
informácií spoločnosť IMOS-Systemair
momentálne rokuje s katedrou aj o možnostiach rozvoja spolupráce na úseku

Ing. Branislav Kollár
Geberit Slovensko, s. r. o.
projektant

1. TZB Haustechnik registrujeme ako odborný časopis, ktorý zaznamenáva v kvalite článkov stály posun vpred. Prináša
informácie odbornej verejnosti, pričom
jeho výhodou je, že prispievatelia sú nielen z akademickej obce, ale aj z radov odborníkov z praxe. Z hľadiska spracovania
časopisu by bolo určite prínosom uvažovať o moderných spôsoboch distribúcie
obsahu – prostredníctvom zasielania
aktuálnych noviniek, prezerania tém na
webe či prostredníctvom aplikácií.
2. Spoločnosť Geberit aktívne spolupracuje
s Katedrou TZB SvF STU pri výchove študentov. V našom vzdelávacom stredisku pravidelne poskytujeme študentom
informácie z praxe, ktorými si dopĺňajú teoretické vedomosti nadobudnuté
v škole. Zároveň poskytujeme študentom
konzultácie pri vypracovávaní seminárnych či diplomových prác.  

Ing. Juraj Šmelík
THERMO-ECO-ENGINEERING, s. r. o.

1. Keby tento časopis nebol, chýbal by. Pokladám ho za výborný zdroj informácií
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o nových technológiách, ale aj o riešení
pálčivých problémov z praxe.
Je mi ľúto, že o problematike technických
zariadení budov sa široká verejnosť dozvedá z najväčších komunikačných médií
často v deformovanej podobe, skreslene.
Je to na škodu spoločnosti ako celku, pretože na základe neúplných, skreslených
alebo nepravdivých informácií sa prijímajú nesprávne rozhodnutia. Nielen pri rozhodovaní v domácnostiach alebo o opatreniach súvisiacich s prevádzkou budov,
ale aj v legislatívnom procese, pri tvorbe
všeobecne záväzných predpisov. Jedno je
isté: fyzikálne zákony platia bez ohľadu
na to, či si to zákonodarcovia prajú, alebo
nie. Ak sa legislatívne normy dostávajú
do konfliktu s fyzikálnymi zákonmi, skôr
či neskôr sa objavia problémy s ich uplatňovaním.
Časopis TZB Haustechnik je odborným
časopisom a je jedným z malého počtu
médií, ktoré informujú o problematike
TZB komplexne, v súvislostiach. Prajem
časopisu čo najväčšiu čitateľskú základňu.
2. Ako absolvent špecializácie TZB na bratislavskej SvF (a to je tiež okrúhlych 20
rokov) pozdravujem súčasných aj bývalých učiteľov a pracovníkov katedry
a ďakujem im za štart do mojej odbornej
kariéry. Veľmi si vážim aktivity Katedry
TZB, skvelou platformou na výmenu skúseností medzi univerzitami a odbornou
verejnosťou sa stala aj Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, ktorá tiež
vznikla z jej iniciatívy. A práve konferencie a semináre organizované pod hlavičkou SSTP sú najčastejšími udalosťami, na
ktorých sa stretávame a spolupracujeme.
Odovzdávanie skúseností z praxe študentom pokladám za veľmi dôležité. Vznikajú
nové technické prostriedky, nové rieše-

nia, avšak často aj chyby z ich nevhodnej aplikácie. V záplave teoretických poznatkov je niekedy ťažké určiť si správne
priority technického riešenia. Niekoľko
pripomienok na základe praktických skúseností môže byť väčším prínosom než
semester štúdia navyše.
Vzdelávanie nemôže byť len záležitosťou
školy a katedry. Je v záujme odborného
spoločenstva, aby sme si vychovali nových odborne zdatných kolegov, budúcich dodávateľov alebo odberateľov či
obchodných partnerov.
3. Existujú aj špecializované konferencie
a semináre s užším zameraním, kde možno riešiť odbornú problematiku do väčšej
hĺbky. Prínos konferencie Vykurovanie je
však iný: spočíva v šírke záberu a veľkom
množstve prezentovaných tém. Stretávajú sa na nej odborníci zo širokého spektra
profesií a to vytvára možnosť obrazne
vystúpiť z kolotoča dennodenných rutinných riešení, nahliadnuť čo sa varí u susedov a inšpirovať sa – či riešenia napríklad
aj z inej oblasti tepelnej energetiky nie sú
v nejakej forme použiteľné doma, pri riešení našich úloh, či tie dennodenné rituály a schémy riešení nie je načase zmeniť.

Dušan Lašák
Area sales manager
Danfoss (Slovakia), spol. s r. o.

1. S časopisom TZB Haustechnik sa stretávam posledných 10 rokov a zmeny, kto-

ré v tomto médiu dosiaľ prebiehali, boli
v konečnom dôsledku vždy v prospech
jeho popularity. Aj keď je toto médium
zamerané predovšetkým na odbornú
verejnosť, vedel by som si predstaviť
korekcie v dizajne grafiky – mohlo by
to mať efekt na zvýšenie jeho popularity aj u širšej laickej verejnosti. Na časopise TZB Haustechnik si však vážim
vysokú odbornú úroveň publikovaných
článkov.
2. Spoluprácu časopisu a katedry TZB na
SvF STU považujem za veľmi prospešnú,
nie v každej oblasti sa podarí takýmto
spôsobom spojiť akademické kruhy s praxou. Projekt TZB Haustechnik je v tomto
zmysle veľmi úspešný a predpokladám,
že mnoho čitateľov to vníma podobne.
Podobnú možnosť ako má Katedra TZB
SvF STU, mnohé iné inštitúcie nemajú, čo
je na škodu veci.
3. Na konferencii Vykurovanie sa zúčastňujeme ako jeden z hlavných partnerov.
Práve aj vďaka veľmi dobrej spolupráci
s Katedrou TZB SvF STU považujeme za
potrebu byť na tejto akcii zastúpení. Je
tu vždy príležitosť zaregistrovať trendy
o niečo skôr než na výstavách a prezentáciách, okrem toho vnímame aj dôležitý sociálno-spoločenský efekt, ktorý
vyplýva zo stretnutí ľudí z oblasti vykurovania. Nielen pre nás je to zároveň
fórum spätnej väzby z trhu – zo strany
odbornej verejnosti. Máme tu príležitosť monitorovať reakciu rôznych profesijných skupín na naše novinky, produkty či kampane, a to nielen naše, ale aj
konkurenčné.

(sf)
Foto: archív respondentov, SvF STU, SSTP

20. výročie

vzniku časopisu
TZB HAUSTECHNIK
Blahoželáme!

www.tzb-haustechnik.sk
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