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 PLÁN AKTIVÍT ČLENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ ZSVTS 
NA ROK 2023 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 

ASOCIÁCIA TECHNICKÝCH DIAGNOSTIKOV SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY 
 (ATD SR) 

ATD SR, TU v Košiciach  
Letná 9, 042 00 Košice 

www.atdsr.sk 

Prezidentka: 
doc. Ing. Viera PEŤKOVÁ, PhD.  
EUSTREAM, a.s., Votrubova 11, 
821 09 Bratislava 
0905 200 150     
viera.petkova@eustream.sk 

Tajomníčka: 
doc. Ing. Renáta TURISOVÁ, PhD. 
Strojnícka fakulta TUKE 

Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever 
0915 788 756  
turisova.atdsr@gmail.com 

 
 
DIS 2023 – DIAGNOSTIKA STROJOV – TEÓRIA A APLIKÁCIA METÓD 
TECHNICKEJ DIAGNOSTIKY 
konferencia, 3.–4.10.2023, Košice, atdsr.petkova@gmail.com         
Medzinárodná vedecká konferencia DIS – Teória a aplikácia metód technickej 
diagnostiky je jedným z najväčších a najprestížnejších podujatí v oblasti technickej 
diagnostiky na Slovensku s dlhoročnou tradíciou. Zameriava sa na nové trendy v tejto 
oblasti; je dôležitým zdrojom získavania odborných vedomostí a výmeny skúseností 
mnohých odborníkov. Program konferencie je rozdelený do tematických oblastí, ktoré 
sú zamerané na riešenie aktuálnych problémov. Bude sa konať XXVI. ročník tohto 
významného odborného podujatia. 
 
KURZ INFRAČERVENEJ DIAGNOSTIKY              
kurz, 16.–19.5.2023, Košice, turisova.atdsr@gmail.com 
Odborný program kurzu infračervenej diagnostiky je stanovený podľa normy ISO 
18436-7. Obsahuje najmä tieto okruhy: princíp termografickej meracej techniky;  
nastavovanie a ovládanie termografickej techniky pre bezpečný zber termografických 
dát; zisťovanie, predchádzanie a sledovanie zdrojov chýb; vykonávanie základného 
merania (určenie porúch) a stanovovanie závažnosti porúch; vykonávanie základných 
úkonov na získanie obrazu (merací systém, nastavenie emisivity, rozsahu a 
nastavenie stupnice, atď.); udržovanie databázy výsledkov a trendov; overovanie 
kalibrácie termografických meracích systémov; spracovávanie a vyhodnocovanie 
výsledkov meraní a upozorňovanie na najzávažnejšie miesta. 
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DREVÁRSKY KONGRES 
(DK) 

DK, DF TUZVO, T.G. Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen 

Predsedníčka: 
doc. Ing. Andrea SUJOVÁ, PhD. 
DF TUZVO, T.G. Masaryka 2117/24  
960 53 Zvolen 
045 /  5206 438        sujova@tuzvo.sk 

Tajomníčka:  
Ing. Nadežda LANGOVÁ, PhD. 
DF TUZVO, T.G. Masaryka 2117/24 
960 53 Zvolen 
045 / 5206 418        langova@tuzvo.sk        

  
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ DF TUZVO 
konferencia, 18.5.2023, Technická univerzita vo Zvolene, cabalova@tuzvo.sk 
Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov vedeckej o odbornej činnosti študentov 
vysokých škôl so zameraním sa na oblasti v piatich tematických sekciách. 
 
MATERIÁL - AKUSTIKA - PRIESTOR 2023,  
konferencia, 20.–22.9.2023, Technická univerzita vo Zvolene, martin.culik@tuzvo.sk 
Získanie nových poznatkov z rôznych oblastí akustiky; materiálového inžinierstva  
so zameraním na vlastnosti dreva, výrobkov z dreva ako aj iných stavebných 
materiálov s akcentom na ich požiarno-technické, tepelné a akustické vlastnosti.  
 
VYUČOVANIE ODBORNE ZAMERANÝCH CUDZÍCH JAZYKOV NA VŠ  
konferencia, 19.10.2023, Technická univerzita vo Zvolene, marek.luptak@tuzvo.sk 
Vedecká konferencia o aplikovaných jazykoch a aplikovanej lingvistike. 
 
POKROK V POŽIARNOM A BEZPEČNOSTNOM INŽINIERSTVE 2023 
konferencia, 19.–20.10.2023, Technická univerzita vo Zvolene, 
martin.zachar@tuzvo.sk 
Sprostredkovanie a výmena informácií v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, nadviazanie nových kontaktov ako aj prezentovanie 
výsledkov vedecko-výskumných úloh a činností realizovaných účastníkmi podujatia. 
 
TVORIVOSŤ V DIZAJNE VI 
konferencia, 7.–8.11.2023, Technická univerzita vo Zvolene, badura@tuzvo.sk 
Šiesty ročník konferencie je zameraný na kreatívne procesy v dizajnérskej tvorbe, 
teóriu a metodológiu dizajnu v kontexte aktuálnych otázok odboru dizajn. 
 
19. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ ŠTUDENTSKEJ SÚŤAŽE V DIZAJNE NÁBYTKU 
A INTERIÉRU CENA PROF. JINDŘICHA HALABALU 2023 
medzinárodná súťaž a výstava študentských prác, 8.–30.11.2023, SNG – Zvolenský 
zámok, Zvolen, badura@tuzvo.sk 
Výstava študentských prác v oblasti dizajnu nábytku a súťaž o najlepšiu prácu.  
 
NOC DREVÁRSKEJ FAKULTY 
verejné podujatie, 9.11.2023, Technická univerzita vo Zvolene, sedliacik@tuzvo.sk 
Podujatie pre podporu štúdia na DF a predstavenie DF širokej verejnosti.  
 
FINANCOVANIE 2023 LESY – DREVO  
konferencia, 23.11.2023, Technická univerzita vo Zvolene, hajduchova@tuzvo.sk 
Cieľom podujatia je rozvoj spolupráce medzi producentmi a spracovateľmi dreva 
v oblasti riadenia finančných tokov, investovania a zabezpečovania likvidity. 

mailto:marek.luptak@tuzvo.sk
mailto:hajduchova@tuzvo.sk
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INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ PRE VÝCHOVU A VZDELÁVANIE 
(ISVaV) 

ISVaV, Vysoká škola DTI, Ul. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom 

Predseda: 
prof. PaeDr. Ing. Roman HRMO, PhD., 
MBA, ING-PAED IGIP  

Vysoká škola DTI, Ul. Sládkovičova 533/20  
018 41 Dubnica nad Váhom 
0917 409 917   
hrmo.roman@gmail.com   hrmo@dti.sk 

Tajomníčka:  
doc. Paedr. Ing. Lucia 
KRIŠTOFIAKOVÁ, PhD., ING-PAED 
IGIP   
Vysoká škola DTI, Ul. Sládkovičova 
533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom 
0911 066 509  kristofiakova@dti.sk 
lucia.kristofiakova@gmail.com 

  
PODPORUJEME REMESLÁ  
súťaž, 7.2.2023, SOŠ technická Košice, ivana.hostovicakova@sostke.sk 
Súťaž zručností žiakov SOŠ s technológiami a materiálmi LEIER. 
 
TECHNICKÁ OLYMPIÁDA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY 
súťaž, 7.2.2023, SOŠ obchodu a služieb, Nové Mesto n.Váhom, hargasj@gmail.com 
Aktivita je zameraná na prezentáciu tvorivej činnosti žiakov základných škôl. 
 
ENERSOL-SK 
súťaž – krajské kolo, 9.3.2023, Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novom 
Meste nad Váhom, hargasj@gmail.com 
Súťaž v zameraní na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, v oblasti 
úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave; vytvára 
trvalý vzťah k ochrane životného prostredia. 
 
PROBLÉMY PRECHODU ZO STREDNÝCH ŠKÔL NA VYSOKÉ ŠKOLY 
seminár, marec 2023, Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, Levice, 
hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk 
Prezentácia možností kvalitnej prípravy stredoškolákov k štúdiu na VŠ technických. 
 
MEDZINÁRODNÁ TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 
olympiáda, 23.3.2023, VŠTE v Českých Budějovicích, dkucerka1@gmail.com 
Aktivita je zameraná na prezentáciu tvorivej činnosti žiakov. 
 
DOCTORAL SCHOLA 2023 – 3. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 
DOKTORANDOV 
konferencia, II. štvrťrok 2023, Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom, 
hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk 
Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu a porovnanie výsledkov 
pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti doktorandov v oblasti výchovy 
a vzdelávania so zameraním na inžiniersku pedagogiku. 
 
MIESTO INŽINIERSKEJ PEDAGOGIKY V PEDAGOGICKÝCH VEDÁCH A ÚLOHY 
PRE ĎALŠIE OBDOBIE 
seminár, máj 2023, VŠ DTI, Dubnica nad Váhom, hrmo@dti.sk 
Podujatie je venované inžinierskej pedagogike, zvyšovaniu kvality prípravy učiteľov 
technických predmetov, činnosti Medzinárodnej spoločnosti pre inžiniersku 
pedagogiku IGIP, možnosti získania titulu ING-PAED IGIP. 

mailto:hrmo.roman@gmail.com
mailto:hrmo@dti.sk
mailto:hrmo.roman@gmail.com
mailto:hrmo@dti.sk
mailto:hrmo@dti.sk
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PROBLÉMY PRECHODU ZO STREDNÝCH ŠKÔL NA VYSOKÉ ŠKOLY 
seminár, máj 2023, Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novom Meste nad 
Váhom, hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk 
Prezentácia možností kvalitnej prípravy stredoškolákov k štúdiu na VŠ technických. 
 
CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA, KOŠICE 
workshop, II. štvrťrok 2023, Košice, hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk 
Oboznámenie s reálnymi podmienkami fungovania Centra odborného vzdelávania. 
 
MOŽNOSTI INFORMAČNEJ SPOLOČNOSTI PRE VÝCHOVU A VZDELÁVANIE 
PRI ZABEZPEČENÍ VNÚTORNÉHO SYSTÉMU KVALITY NA VYSOKEJ ŠKOLE 
kolokvium, september 2023, Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom, 
hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk 
Prepojenie činnosti Informačnej spoločnosti pre výchovu a vzdelávanie v oblasti 
zavedenia vnútorného systému kvality na vysokých školách.  
 
ODBORNÝ WEBINÁR PRE ŠTUDENTOV KONČIACICH ROČNÍKOV 
PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVY, ZAČÍNAJÚCICH UČITEĽOV Z PRAXE, 
UVÁDZAJÚCICH UČITEĽOV A RIADITEĽOV STREDNÝCH ŠKÔL 
webinár, október 2023, online, hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk 
Podujatie je zamerané na prezentovanie výsledkov výskumu identifikácie potrieb 
začínajúcich učiteľov stredných škôl a prezentovanie interaktívnej podpory pre 
začínajúcich učiteľov. 
 
17. DIDKON 
konferencia, október 2023, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 
lengyelfalusy@dti.sk 
Konferencia je zameraná na nové trendy vo vyučovaní matematiky na základných, 
stredných a vysokých školách a na skvalitňovanie vyučovania odborných predmetov. 
 
ZSVTS A JEHO PÔSOBENIE V OBLASTI VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 
seminár, IV. štvrťrok 2023, Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom, 
hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk 
Podujatie je zamerané na poslanie a hlavné ciele činnosti ZSVTS so zameraním na 
propagáciu práce vedcov a technikov, zvýšenie povedomia spoločnosti o dôležitosti 
technického vzdelania, zvyšovanie kvality systému technického vzdelávania.  
 
MEMORIÁL PROF. DUŠANA DRIENSKEHO 
konferencia, IV. štvrťrok 2023, Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom, 
hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk 
Podujatie je venované spomienke na prof. Ing. Dušana Drienskeho, CSc., dlhoročného 
akademického pracovníka, významného predstaviteľa inžinierskej pedagogiky, ktorý 
dlhé roky pôsobil v popredných funkciách a výboroch ZSVTS. 
 
SCHOLA 2023 – 19. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 
konferencia, december 2023, Krakow, Poľsko, hrmo.roman@gmail.com, hrmo@dti.sk 
Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu a porovnanie výsledkov 
pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania so 
zameraním na odborovú didaktiku. 
 

mailto:hrmo.roman@gmail.com
mailto:hrmo@dti.sk
mailto:hrmo.roman@gmail.com
mailto:hrmo@dti.sk
mailto:hrmo.roman@gmail.com
mailto:hrmo@dti.sk
mailto:hrmo.roman@gmail.com
mailto:hrmo@dti.sk
mailto:lengyelfalusy@dti.sk
mailto:hrmo.roman@gmail.com
mailto:hrmo@dti.sk
mailto:hrmo.roman@gmail.com
mailto:hrmo@dti.sk
mailto:hrmo.roman@gmail.com
mailto:hrmo@dti.sk
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SLOVENSKÁ AKUSTICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV 
(SKAS) 

Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava www.skas.sk 

Predsedníčka: 
prof. Ing. Monika RYCHTÁRIKOVÁ, PhD. 
Katedra KARCH  
SvF STU v Bratislave 
Radlinského 11,  
810 05 Bratislava 
02/ 5927 4434      
monika.rychtarikova@stuba.sk 

Tajomníci:  
Ing. Martin ČULÍK, PhD., Drevárska 
fakulta, T.G. Masaryka 24, TU Zvolen, 
960 53 Zvolen, culik@acoustics.sk 
 
doc. Ing. Vojtech CHMELÍK, PhD.  
SvF STU V Bratislave 
Radlinského 11, 810 05 Bratislava 
02/ 5927 4434 
vojtech.chmelik@stuba.sk 

 
MAP 2022 – MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA  
konferencia, september 2023, culik@acoustics.sk  
Podujatie ponúka výmenu teoretických a praktických vedomostí medzi rôznymi 
odvetviami akustiky, zameranými napríklad na témy ako sú: vlastnosti špeciálnych 
drevených produktov, stavebných materiálov hudobná a fyziologická akustika, 
architektonická akustika, hluk a jeho vplyv na ľudské zdravie, aplikácia akustiky  
vo vzdelávaní a nízkoenergetické drevené konštrukcie.  
Web konferencie bude tu: http://acoustics.sk/material-acoustics-place/  
 
NOVÉ TRENDY AKUSTICKÉHO SPEKTRA 2023 
medzinárodný recenzovaný vedecký zborník, december 2023, culik@acoustics.sk 
Vedecký recenzovaný zborník „Nové trendy akustického spektra“ je už jedenástym 
v sérii. Zborník originálnych vedeckých príspevkov prezentuje nové vedecké poznatky. 
Je pre odborníkov a ďalších záujemcov významným zdrojom aktuálnych informácií 
z oblasti akustiky, jej aplikácií a materiálového inžinierstva. Web zborníka bude tu: 
http://acoustics.sk/new-trends-of-acoustic-spectrum  
 
 

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRE KÁBLOVÉ TELEKOMUNIKÁCIE 
(SAKT) 

SAKT, Koceľova 15, 815 94 Bratislava  www.sakt.sk 

Prezident: 
Ing. Otto VERBICH, PhD. 
Koceľova 15, 815 94 Bratislava  
0905 448 850   verbich@vuki.sk 

Tajomníčka:  
Ing. Jarmila PAVLEOVÁ 
Koceľova 15, 815 94 Bratislava 
0911 953 496    sakt@sakt.sk 

 
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV SAKT  
seminár, apríl 2023, sakt@sakt.sk 
Cieľom podujatia je oboznámiť členov asociácie s právami a povinnosťami  v zmysle 
legislatívnych predpisov. 
 
NOVÉ TRENDY V RETRANSMISII 
seminár, október 2023, miesto bude upresnené, sakt@sakt.sk 
Cieľom podujatia je oboznámiť účastníkov s trendami v káblovej retransmisii. 
 

http://acoustics.sk/material-acoustics-place/
http://acoustics.sk/new-trends-of-acoustic-spectrum
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SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA STROJNÝCH INŽINIEROV 
(SASI) 

SASI, SjF STU v Bratislave, Námestie slobody 17, 812 31  Bratislava 

Prezident: 
doc. Ing. Miloš MATÚŠ, PhD. 
SjF STU v Bratislave 
Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava 
0905 256 462   milos.matus@stuba.sk 

Tajomníčka: 
Ing. Lucia PLOSKUŇÁKOVÁ 
SjF STU v Bratislave 
Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava 
0917 822 007, 
lucia.ploskunakova@stuba.sk 

 
TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA – TOP 2023 
konferencia, rok 2023, SjF STU Bratislava, lubomir.soos@stuba.sk 
Medzinárodná konferencia venovaná problematike odpadového hospodárstva. 
Technológie a stroje na spracovanie odpadu rôzneho druhu. 
  
PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE ZHUTŇOVANIA 
seminár, október 2023, SjF STU v Bratislave, lubomir.soos@stuba.sk 
Podujatie zamerané na technológie zhutňovania, produkciu tuhých palív z biomasy, 
organických odpadov, kompozitných a alternatívnych palív, zhodnocovanie odpadu 
a konštrukciu strojov a zariadení na spracovanie biomasy a organických odpadov. 
 
PERSPEKTÍVY A ROZVOJ SLOVENSKÉHO STROJÁRSTVA 
seminár, november 2023, SjF STU Bratislava, marian.tolnay@stuba.sk 
Podujatie venované strojárskym technológiám, konštrukcii a výrobným systémom. 
 
NÁKLADY NA TEPLO Z RÔZNYCH TEPELNÝCH ZDROJOV A VŠEOBECNÉ 
ZÁSADY PRE ZNIŽOVANIE NÁKLADOV  NA TEPLO 
seminár, november 2023, SjF STU Bratislava, frantisek.urban@stuba.sk 
 
VÝVOJ VÝROBNÝCH SYSTÉMOV A TECHNOLÓGIÍ 
konferencia, december 2023, SjF STU v Bratislave, juraj.beniak@stuba.sk 
Vedecká konferencia zameraná na nové trendy v oblasti výrobných systémov 
a výrobných technológií, či výsledky výskumu. 
 
ŠTÚDIJNO-TEMATICKÝ ZÁJAZD NA KONFERENCIU ALEBO VÝSTAVU 
tematický zájazd, rok 2023, miesto bude určené, milos.matus@stuba.sk 
Odborný zájazd spojený s návštevou medzinárodnej vedeckej konferencie alebo 
výstavy. 
   
ODBORNÉ PREDNÁŠKY 
klubové stretnutie a prednáška, každá prvá streda v mesiaci o 14.00, SjF STU 
Bratislava, peter.krizan@stuba.sk, juraj.beniak@stuba.sk    
V rámci Klubových stretnutí členov a sympatizantov Klubu SASI Bratislava sa 
uskutoční úvodná prednáška na odbornú tému z oblasti vedných odborov pestovaných 
na SjF STU, následne bude k nej diskusia. 
 
ODBORNÉ EXKURZIE DO VÝROBNÝCH STROJÁRSKYCH PODNIKOV 
exkurzie, rok 2023, iveta.cackova@stuba.sk 
Exkurzie do výrobných spoločností budú tematicky zamerané na jednotlivé oblasti 
strojárskej výroby, výrobné systémy, robotiku, automotive a pod.  

mailto:juraj.beniak@stuba.sk
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SLOVENSKÁ BANÍCKA SPOLOČNOSŤ 
(SBS) 

SBS, Kukučínova 8, 
974 01 Banská Bystrica 

www. banickaspolocnost.sk 

Prezident: 
Ing. Ján HRABOVSKÝ, PhD. 
Žltá 313, 972 13 Nitrianske Pravno 
0911 307 177  
banskakomora@banskakomora.sk 

Tajomník:  
Ing. Jozef ŠIRILA 
Špania Dolina 221, 974 01 Banská 
Bystrica   0948 303 701   
banickaspolocnost@banickaspolocnost.sk 

   
 
15. STRETNUTIE BANSKÝCH MIEST A OBCÍ SLOVENSKA  
odborné stretnutia, rok 2023, Banská Štiavnica, zdruzeniebsc@gmail.com                                                      
Odborné a historické stretnutia s medzinárodnou účasťou. 
 
SALAMANDROVÉ DNI BANSKÁ ŠTIAVNICA  
odborné a slávnostné stretnutia, september 2023, Banská Štiavnica, 
mdurbak18@gmail.com  
Mestské slávnosti, oslavy baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. 
 
VÝSKUM, VÝROBA A POUŽITIE OCEĽOVÝCH LÁN, DOPRAVNÍKOV 
A ŤAŽNÝCH ZARIADENÍ 
konferencia, september 2023,Grand Hotel Permon, Podbanské, 
daniela.marasova@tuke.sk 
Najnovšie poznatky v oblasti používania oceľových lán v baníctve a v ďalších 
odvetviach priemyslu. 
 

BIOTECHNOLÓGIE A KOVY  
konferencia, september 2023, Aula ústavov SAV Košice, luptakova@saske.sk 
Medzinárodná konferencia o biohydrometalurgickom spracovaní surovín a odpadov 
sa bude venovať aj bioremediácii ekologicky zaťažených oblastí.  
 
HISTÓRIA, SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ BANÍCTVA A GEOLÓGIE  
konferencia, október 2023, Hotel Repiská, Demänovská dolina, 
banickaspolocnost@banickaspolocnost.sk 
Analýza súčasného stavu baníctva a geológie, východiská pre ich oživenie vo vzťahu 
k životnému prostrediu, montánna história.  
 
SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA 
A STREDNEJ EURÓPY  
sympózium, november 2023,  Hrádok pri Jelšave, hredzak@saske.sk 
Vedecké podujatie  s medzinárodnou účasťou zhodnotí stav prostredia v zaťažených 
regiónoch, ako aj opatrenia, ktoré sa v tejto súvislosti realizujú. 
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SLOVENSKÁ CESTNÁ SPOLOČNOSŤ 
(SCS) 

SCS, Koceľova 15, 815 94 Bratislava www.cestnaspol.sk 

Predseda: 
Ing. Ján ŠEDIVÝ, CSc. 
Koceľova 15, 815 94 Bratislava 
0911 749 626  sedivy@cestnaspol.sk 

Tajomníčka:  
Ing. Zuzana FABIANOVÁ, PhD. 
Koceľova 15, 815 94 Bratislava 
0905 164 992 fabianova@cestnaspol.sk 

 
 
GEOSYNTETIKA 
konferencia, 9.–10.2.2023, Žilina, marian.drusa@fstav.uniza.sk 

Na konferencii s medzinárodnou účasťou budú prezentované najnovšie poznatky  
z využívania geosyntetických výrobkov v dopravnom staviteľstve, najmä pri 
navrhovaní, výstavbe a rekonštrukcii dopravných a environmentálnych stavieb. 
 
CESTNÁ KONFERENCIA 2023  
konferencia, 28.–29.3.2023, Bratislava, sedivy@cestnaspol.sk 

Konferencia je významnou platformou na informovanie odbornej verejnosti o situácii  
v cestnom hospodárstve, o postupe výstavby a rozvoji cestnej siete na Slovensku. 
Sprievodnou aktivitou konferencie je vyhodnotenie Mostárskej modelárskej súťaže. 
 
XXIII. DOPRAVNO-INŽINIERSKE DNI 
seminár, 24.–25.5.2023, Mikulov, Česko, bystrik.bezak@stuba.sk 

Cieľom seminára je poskytnúť informácie o najnovších poznatkoch a skúsenostiach 
z oblasti dopravného inžinierstva.  
 

SEMINÁR LETNEJ ÚDRŽBY POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ 
seminár, 7.–8.6.2023, Štrbské Pleso, hronsky@cestami.eu 

Seminár poskytuje priestor na prezentáciu príspevkov a vzájomnú výmenu najnovších 
vedeckých a výskumných poznatkov v oblasti zimnej údržby pozemných komunikácií.  
 
BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY - BECEP 2023 
konferencia, 11.–13.9.2023, Bešeňová, daniela.canigova@ssc.sk 

Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre odbornú verejnosť na odovzdávanie si 
vzájomných informácií súvisiacich s bezpečnosťou dopravy. 
 
SVETOVÝ CESTNÝ KONGRES 2023 
kongres, 2.–6.10.2023, Praha, Česko, sedivy@cestnaspol.sk 
Slovenská cestná spoločnosť je spoluorganizátorom svetového cestného kongresu 
2023 a zastrešuje prezentáciu Slovenska na tomto podujatí. Okrem odborného 
programu a technických exkurzií bude súčasťou kongresu aj sprievodná 
výstava  s pavilónmi jednotlivých krajín, medzi ktorými bude spoločný pavilón Českej 
a Slovenskej republiky - „Česko-slovenská dedina“. 
 
SEMINÁR IVANA POLIAČKA 
konferencia, 13.–15.11.2023, Jasná, andrea.zuzulova@stuba.sk 

Podujatie má poskytnúť priestor na prezentovanie poznatkov o plánovaní obnovy, 
diagnostikovaní a hodnotení stavu vozoviek, tiež o používaných stavebných 
materiáloch a o nových technológiách na obnovu vozoviek a objektov na cestných 
komunikáciách. 
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SLOVENSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ 
(SES) 

SES, Zvolenská 20, 974 05 B. Bystrica www.vus.sk/ses 

Predseda: 
Ing. Pavol SOLIVAJS 
Zvolenská cesta 20, 974 05 Ban. Bystrica 
0917 856 951     pavol.solivajs@vus.sk 

Tajomníčka:  
Anna JENISOVÁ 
SES, Zvolenská 20, 974 05 B. Bystrica 
0905 271 922 anna.jenisova@vus.sk        

 
47. KOLOKVIUM KATEDIER A ÚSTAVOV ELEKTROENERGETIKY UNIVERZÍT 
V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
konferencia,25.–27.1.2023, Congress hotel Centrum, Košice, 
jaroslav.dzmura@tuke.sk 
Stretnutie učiteľov elektroenergetiky z univerzít v ČR a SR. Je venované aktuálnym 
informáciám a problémom pri výučbe študentov v programe Elektroenergetika. 
 
ELEKTROMOBILITA A JEJ VPLYV NA ELEKTRIZAČNÚ SÚSTAVU 
prednáška, 9.2.2023, FEI TU Letná 9, Košice, jaroslav.dzmura@tuke.sk 
Prednáška doc. Medveďa na aktuálnu tému Elektromobilita a jej vplyv na elektrizačnú 
sústavu. Prednáška je určená pre členov pobočky SES a prípadných hostí. 
 
ODBORNÁ EXKURZIA NA VYSIELAČ SUCHÁ HORA 
exkurzia, marec 2023, Skalka pri Kremnici, jan.podoba@vus.sk 
Odborná exkurzia na rozhlasový vysielač Suchá Hora (prehliadka vnútorných 
priestorov spojená s odborným výkladom správcu zariadenia). 
 
CLOUDOVÉ TECHNOLÓGIE 
prednáška, marec 2023, Žilinská univerzita FEIT KMIKT, peter.počta@uniza.sk   
Základné prístupy používané v kontexte cloudových technológií. 

 
TECHNOLÓGIE UMOŽŇUJÚCE VYTVORENIE CLOUDU A MECHANIZMY 
CLOUDOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY A CLOUDOVÉHO MANAŽMENTU 
prednáška, marec 2023, Žilinská univerzita FEIT KMIKT,  peter.počta@uniza.sk   
Aplikácia prístupov v prípade implementácie a konfigurácie cloudových systémov. 
 
SCYR 2023 – VEDECKÁ KONFERENCIA MLADÝCH VÝSKUMNÍKOV 
konferencia, 21.4.2023, Herľany, alena.pietrikova@tuke.sk. http://scyr.kpi.fei.tuke.sk 
Vedecká konferencia, ktorá je určená pre doktorandov FEI TU v Košiciach.  
 
EXKURZIA DO ELEKTRÁRNE 
exkurzia, apríl 2023, Prečerpávacia vodná elektráreň Ružín, dusan.medved@tuke.sk 
Exkurzia do prečerpávacej vodnej elektrárne Ružín, ktorá je určená pre študentov 
bakalárskeho študijného programu Elektroenergetika. 
 
ALER 2023 - ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE 
konferencia, apríl 2023, Liptovský Mikuláš, emil.vido@szm.sk   simon@lm.uniza.sk  
Medzinárodná vedecká konferencia (18. ročník) je určená pre všetkých záujemcov  
o využitie alternatívnych zdrojov energie. Cieľom konferencie je vytvoriť fórum vedcov, 
odborníkov a pedagógov pre prezentáciu výsledkov v oblasti metód, trendov 
a technológií alternatívnych zdrojov energie. 
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BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICKÝCH  
ZARIADENIACH – VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ELEKTROTECHNIKOV 
seminár, 11.5.2023, Dom kultúry Liptovský Mikuláš, emil.vido@szm.sk 
Rudolf.Huna@aos.sk 
Nosnou témou je bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických 
zariadeniach s dôrazom na výchovu a vzdelávanie elektrotechnikov. 
 
ŠVOČ 2023 
konferencia, 18.5.2023, Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš, 
emil.vido@szm.sk 
Prehliadka  vedeckovýskumnej a výchovno-vzdelávacej činnosti, je realizovaná 
formou výsledkov ŠVOČ na konferencii. 
 
RUŠENIE SIGNÁLOV GNSS A SPÔSOBY ICH DETEKCIE 
prednáška, september 2023, Výskumný ústav spojov, Zvolenská cesta 20, Banská 
Bystrica, jan.podoba@vus.sk 
Odborná prednáška na tému Rušenie signálov GNSS a spôsoby ich detekcie. 
 
DIAGNOSTIKA KÁBLOVÝCH VEDENÍ 
seminár, október 2023, Elektrická stanica Lemešany, iraida.kolcunova@tuke.sk 
Odborný seminár je určený pre študentov inžinierskeho študijného programu 
Elektroenergetika. Seminár sa realizuje v priestoroch elektrickej stanice Lemešany, 
kde pracovníci stanice odprezentujú a prakticky ukážu, ako sa realizuje diagnostika 
káblových vedení, hľadanie poruchy po trase kábla a oboznámia ich s príslušným 
prístrojovým vybavením. 
 
KIT 2023 - COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES 
konferencia, október 2023, Hotel GRANIT Tatranské Zruby, emil.vido@szm.sk  
jan.ockay@gmail.com 
Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je prezentácia nových výsledkov 
výskumu, vývoja a technológií, riešení v oblasti komunikačných a informačných 
technológií, výmena najnovších poznatkov a informácií z týchto oblastí. 
 
EXKURZIA V ELEKTRICKÝCH STANICIACH 
seminár a exkurzia, november 2023, ES Košice 4, ES Košice západ, 
jaroslav.dzmura@tuke.sk 
Odborný seminár a exkurzia je určená pre študentov bakalárskeho študijného 
programu Elektroenergetika a realizuje sa v dvoch rozdielnych typoch elektrickej 
stanice vvn/vn s podobnou elektrickou schémou. V rámci seminára sa študenti 
oboznámia s vybavením elektrickej stanice a jej činnosťou. V rámci seminára je 
poukázaný rozdiel medzi vonkajšou a zapuzdrenou elektrickou stanicou. 
 
APLIKÁCIE SPRACOVANIA SIGNÁLOV A STROJOVÉHO UČENIA 
prednáška, október/november 2023, Žilinská univerzita FEIT KMIKT, 
roman.jarina@uniza.sk / dasaticha44@gmail.com 
Prepojenie teórie  spracovania signálov a vybraných metód strojového učenia. 
s praktickými riešeniami v oblasti IKT a multimediálnych technológií. 
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SLOVENSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ 
(SLS) 

SLS, 9. mája 110/10,  960 01 Zvolen http://www.nlcsk.sk/sls/sls.htm 

Predseda: 
Ing. Miroslav KOVALČÍK, PhD. 
Národné lesnícke centrum Zvolen 
T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen 
0904 992 955    mkovalcik@nlcsk.org 

Podpredseda: 
Ing. Stanislav MARTINICKÝ, CSc. 
9. mája 110/10, 960 01 Zvolen 
0908 543 010    
martinicky.sls@gmail.com 

 
LESNÉ SEMENÁRSTVO, ŠKOLKÁRSTVO A UMELÁ OBNOVA LESA 
konferencia, jún 2023, hotel Sorea Máj, Liptovský Ján, miriamsuskova@gmail.com                                                                                                                                        
Cieľom konferencie s medzinárodnou účasťou je prezentácia poznatkov zo 
semenárstva, škôlkárstva a umelej obnovy lesa na Slovensku a v susedných krajinách. 
 

AKTUÁLNE PROBLÉMY V OCHRANE LESA ´2023                                                                                
konferencia, september 2023, Grand hotel Bellevue, Horný Smokovec, 
kunca@nlcsk.org                                                                                                                                        
Cieľom podujatia s medzinárodnou účasťou je poskytnúť účastníkom aktuálne 
informácie o problémoch ochrany lesa a výskyte škodlivých činiteľov u nás 
a v okolitých krajinách, ako aj výsledky riešenia výskumných projektov. 
 
AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMIKY A POLITIKY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA SR                                      
konferencia, december 2023, Národné lesnícke centrum Zvolen, 
mkovalcik@nlcsk.org  
Konferencia poskytne informácie o ekonomických otázkach lesného hospodárstva  
a lesníctva na Slovensku s analýzou ekonomických výsledkov za uplynulé obdobie  
a informácie o výskume v oblasti ekonomiky lesného hospodárstva SR. 
 
 

SLOVENSKÁ MAGNETICKÁ SPOLOČNOSŤ 
(SMAGS) 

SMAGS, Južná trieda 2/A, 040 01 Košice www.smags.sk 

Predseda: 
prof. RNDr. Rastislav VARGA, DrSc. 
Centrum progresívnych materiálov  
TIP UPJŠ v Košiciach 
Trieda SNP 1, 040 01 Košice 
0907 379 841     rastislav.varga@upjs.sk 

Tajomník: 
doc. Ing. Pavol LIPOVSKÝ, PhD.  
Katedra leteckej technickej prípravy  
Letecká fakulta TU v Košiciach 
Rampová 7, 041 21 Košice 
0949 235 525  pavol.lipovsky@tuke.sk 

 
 

MODERNÉ METÓDY RÝCHLEHO TESTOVANIA ELEKTROMAGNETICKÝCH 
VLASTNOSTÍ KOVOVÝCH MATERIÁLOV 
prednáška a seminár, marec 2023, Košice, blazekjo@gmail.com) 
Cieľom podujatia je oboznámiť prítomných s výsledkami v oblasti moderných metód 
rýchleho testovania elektromagnetických vlastností kovových materiálov. Možnosť 
rýchleho testovania je dôležitá v diagnostike všade tam, kde od aktuálnych 
elektromagnetických vlastností materiálov závisí prevádzkyschopnosť či 
bezporuchový stav zariadení. Rýchle elektromagnetické testovanie je prínosné aj pri 
kontrole kvality výroby. Významnou možnosťou jeho využitia je aj oblasť vývoja  
a použitia kovových materiálov v senzorike a v magnetických aktuátoroch. 
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SÚŤAŽ O “CENU ŠTEFANA JEDLÍKA” ZA NAJLEPŠIU ZÁVEREČNÚ PRÁCU 
V OBLASTI APLIKOVANÝ MAGNETIZMUS A MAGNETICKÉ MATERIÁLY 
súťaž, marec – november 2023, Košice SR, jozef.onufer@tuke.sk 
Zámerom súťaže je vyhľadávanie a podpora mladých odborníkov zaoberajúcich sa 
problematikou magnetizmu a rozvoj spolupráce pedagógov a študentov slovenských 
univerzít a vysokých škôl v danej oblasti. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže 
a odovzdávanie vecných cien prebieha počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku  
a je spojené s prezentáciami víťazných prác. 
 
MAGNETOKALORICKÝ JAV VO FRUSTROVANOM KOVOVOM SYSTÉME TMB4 
prednáška a seminár, jún 2023, Košice, orendacm@saske.sk 
Cieľom podujatia je prostredníctvom odbornej prednášky a seminára oboznámiť 
prítomných s magnetokalorickým javom v špeciálnom systéme TmB4. V prednáške 
bude tento systém predstavený spolu s jeho magnetickými vlastnosťami a javom 
geometrickej frustrácie. Prezentované budú výsledky experimentálneho a teoretického 
štúdia magnetokalorického javu v TmB4 a Lu riedenom TmB4. 
 
CYLINDRICAL MICRO- AND NANOWIRES: FROM CURVATURE EFFECTS ON 
MAGNETIZATION TO SENSING APPLICATIONS  
prednáška a seminár, september 2023, Košice, mvazquez@icmm.csic.es 
Cieľom podujatia je prostredníctvom odbornej prednášky a seminára oboznámiť 
prítomných s poznatkami z oblasti mikro- a nanodrôtov. Prednáška ponúka prehľad 
základných magnetických vlastností cylindrických mikro- a nanodrôtov vykazujúcich 
zvláštne vlastnosti vďaka ich špecifickej anizotropii spolu s ich možnosťou 
senzorických aplikácií. 
 
MAGNETIZMUS PRE ZVEDAVÝCH 
prednáška a seminár, október 2023, Košice, maria.kladivova@tuke.sk 
Cieľom podujatia je prostredníctvom odbornej prednášky a seminára oboznámiť 
prítomných s pôvodnými zaujímavými úlohami a jednoduchými experimentami  
z magnetizmu zo slovenských fyzikálnych olympiád. Tieto úlohy a experimenty možno 
využiť v propagácii, ako aj pri záujmovej činnosti so študentami. Experimentálne 
zariadenia v prezentovaných experimentoch sú jednoduché a študenti ich môžu sami 
vyrobiť a zostaviť. 
 
SENZORIKA A MAGNETOMETRIA 2023 
konferencia, december 2023, Košice, blazekjo@gmail.com, rastislav.varga@upjs.sk 
Cieľom vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou  je výmena informácií  
o výskume a vývoji v oblasti magnetických materiálov, magnetometrie a senzoriky. 
Konferencia je tematicky zameraná na výskum nových magnetických materiálov, 
výskum fyzikálnych vlastností a aplikácie magnetických mikrodrôtov, magnetické 
merania, výskum a vývoj senzorov a meracích systémov, testovanie a kalibráciu 
senzorov, aplikácie magnetometrie v najrôznejších oblastiach praxe, vrátane UAV  
a ich senzoriky. 
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SLOVENSKÁ METROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ 
(SMS) 

SMS, Koceľova 15, 815 94 Bratislava www.metrolog.sk 

Predseda: 
Ing. Tomáš ŠVANTNER 
Hviezdoslavova 31,  
974 01 Banská Bystrica 
048 / 4719 122      0905 532 123 
predseda@metrolog.sk 

Tajomník: 
Ing. Miloš UJLAKY 
Zemplínska 44,  
040 01 Košice  
055/ 7202 811    0908 195 743   
info@metrolog.sk 

 
 
51. FÓRUM METROLÓGOV 
konferencia, 23.–25.5.2023, Tále, info@metrolog.sk   
Každý rok pri príležitosti Svetového dňa metrológie, Slovenská metrologická 
spoločnosť organizuje Fórum metrológov, a to pod záštitou Úradu pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Hlavným poslaním Fóra je reagovať 
na aktuálne trendy legislatívne zmeny a zvyšovať povedomie a význam merania   
a metrológie vo vybraných oblastiach národného hospodárstva. Uskutoční sa  
50. ročník tohto medzinárodného podujatia. 
 
ZÁKON O METROLÓGII A JEHO VYKONÁVACIE PREDPISY 
seminár, 06/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023, Banská Bystrica, Bratislava, Košice 
info@metrolog.sk   
Seminár je určený pre registrované osoby a zamestnancov zodpovedných za 
overovanie určených meradiel a kalibráciu povinne kalibrovaných meradiel. Cieľom 
semináru bude informovať účastníkov s aktuálnymi legislatívnymi zmenami, 
predpismi, odporúčaniami a skúsenosťami. Seminár je organizujeme aj online formou 
a aj pre menej početné skupiny. 
 
PODNIKOVÝ METROLÓG 
seminár, september 2023, Banská Bystrica, info@metrolog.sk 
Podujatie je určené pre zamestnancov zodpovedných za výkon alebo zabezpečenie 
metrologických činností v podniku, a pre zamestnancov úseku riadenia kvality  
a kontroly, ktorí sa chcú oboznámiť s aktuálnymi predpismi, odporúčaniami  
a skúsenosťami nevyhnutnými pre efektívny chod všetkých činností. 
 
PODNIKOVÝ METROLÓG 
seminár, november, 2023, Banská Bystrica, info@metrolog.sk 
Seminár je určený zamestnancom zodpovedných za výkon alebo zabezpečenie 
metrologických činností v podniku a zamestnancom úseku riadenia kvality a kontroly, 
ktorí sa chcú oboznámiť s aktuálnymi predpismi, odporúčaniami a skúsenosťami 
nevyhnutnými pre efektívny chod všetkých činností. 
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SLOVENSKÁ NUKLEÁRNA SPOLOČNOSŤ 
(SNUS) 

SNUS, Okružná 5, 918 64 Trnava www.snus.sk 

Predseda: 
prof. Ing. Vladimír SLUGEŇ, DrSc. 
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva  
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava  
02/ 6029 1821 vladimir.slugen@stuba.sk  

Tajomník:  
Ing. Juraj KLEPÁČ 
Slovenská nukleárna spoločnosť 
Okružná  5, 918 64 Trnava 
0917 753 295  juraj.klepac@gmail.com 

 
 
 „NUSIM 2023“ 
konferencia, máj 2023, Energoland Mochovce, jozef.markus.ext@vuje.sk  
Odborná konferencia organizovaná v spolupráci s Českou nukleárnou spoločnosťou, 
zameraná na technické aspekty uvedenia 3. a 4. bloku JE Mochovce do prevádzky, 
vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a v neposlednom rade sa bude zaoberať 
aj témou potenciálnej výstavby nových jadrových zdrojov.  
 
BANSKOŠTIAVNICKÉ DNI 2023 
konferencia, október 2023, Banská Štiavnica, ejka.viglasova@gmail.com   
Spoluorganizovanie odbornej konferencie Banskoštiavnické dni 2023, ktorá je určená 
pre odborníkov pracujúcich v oblasti mierového využívania ionizujúceho žiarenia. 
 
DNI RADIAČNEJ OCHRANY 2023 
konferencia, november 2023, Česko, ejka.viglasova@gmail.com   
SNUS bude spoluorganizátorom odbornej konferencie Dni radiačnej ochrany 2023. 
Podujatie je platformou na informovanie odbornej i laickej verejnosti o  a dosiahnutých 
výsledkoch a aktuálnom vývoji  v oblasti radiačnej ochrany a uskutočňuje sa striedavo 
na Slovensku a v Českej republike. 
 
ODBORNÉ SEMINÁRE  
semináre, priebežne v roku 2023, Bratislava, karol.holy@fmph.uniba.sk   
Podujatia pre študentov a odbornú verejnosť z oblasti časticovej fyziky, využívania 
ionizačného žiarenia a radiačnej ochrany, najnovších výsledkoch jadrového výskumu. 
 
PREDNÁŠKY 
osvetová činnosť, priebežne v roku 2023, informačné centrá JE Bohunice,  
JE Mochovce, robert.holy@seas.sk 
Cieľom prednášok je osvetová činnosť a zabezpečenie informovanosti starostov 
a obyvateľov obcí v regiónoch s jadrovými elektrárňami. 
 
STRETNUTIA ČLENOV MLADEJ GENERÁCIE ČNS A SNUS 
odborné stretnutia, máj, september 2023, SR, ivana.bonkova@gmail.com 
Cieľom stretnutí je výmena odborných skúseností a informácií z činnosti sekcií mladej 
generácie českej a slovenskej nukleárnej spoločnosti. 
 
PERIODIKUM NEWSLETTER SNUS  
publikačná činnosť, priebežne v roku 2023, SR, robert.holy@seas.sk   
Periodikum Newsletter SNUS poskytne informácie z oblasti mierového využívania 
jadrovej energie a ionizujúceho žiarenia a z činnosti SNUS.  
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SPRÁVY Z JADROVEJ ENERGETIKY 
publikačná činnosť, priebežne v roku 2023, SR, juraj.klepac@gmail.com  
Distribúcia správ medzinárodnej informačnej siete NucNet pre členov SNUS.  
 
INFORMAČNÝ STAN SNUS NA FESTIVALE POHODA 2023 
Propagačná a osvetová činnosť, júl 2023, Trenčín, ivana.bonkova@gmail.com  
Poskytovanie informácií o výskyte ionizujúceho žiarenia v živote každého človeka  
a prezentácia rôznych oblastí mierového využívanie jadrovej energie (postery, 
informačné panely, letáky) v informačnom stane na festivale POHODA 2023.  
 
EXKURZIA NA ODBORNÉ PRACOVISKO V ZAHRANIČÍ 
exkurzia, rok 2023, zahraničie, vladimir.slugen@stuba.sk 
Exkurzia pre členov SNUS na vybrané jadrové zariadenie alebo zariadenie jadrovo-
palivového cyklu v zahraničí. Cieľom exkurzie je oboznámenie sa s aktivitami 
špecializovaných jadrových inštitúcií v zahraničí. 
 
 

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA VEDECKOTECHNICKÁ 
SPOLOČNOSŤ (SPVTS) 

SPVTS, Koceľova 15, 815 94 Bratislava 

Predseda: 
RNDr. Ľubomír HORVÁTH 
Koceľova 15, 815 94 Bratislava   
0903 177 438 
lubomir.horvath@atpublishing.sk      

Tajomníčka:  
Mgr. Miroslava FEKETOVÁ 
ÚKSÚP Bratislava, Matúškova 21 
833 16 Bratislava 
0905 500 044 
miroslava.feketova@uksup.sk 

 
MOLEKULÁRNO-BIOLOGICKÉ SKÚŠOBNÉ METÓDY V KONTROLE KVALITY  
A BEZPEČNOSTI PRIMÁRNEHO POTRAVINOVÉHO REŤAZCA 
školenie, I. polrok 2023, ÚKSÚP Bratislava, miroslava.feketova@uksup.sk 
Pravidelné školenie pracovníkov rezortu MPRV SR v oblasti kontroly kvality  
a bezpečnosti primárneho potravinového reťazca.  
 
DIAGNOSTIKA KARANTÉNNYCH RASTLINNÝCH PATOGÉNOV 
seminár, I. polrok 2023, Bratislava, michaela.hudecová@uksup.sk 
Seminár je určený pre pracovníkov rezortu MPRV SR a je zameraný na 
fytodiagnostiku aktuálnych patogénov a nové diagnostické metódy v súlade  
s Nariadením (ES) 882/2004 a EPPO. 
 
NOVÉ POZNATKY Z GENETIKY A ŠĽACHTENIA POĽNOHOSPODÁRSKYCH 
RASTLÍN 
konferencia, II. polrok 2023, VÚRV Piešťany, miroslava.feketova@uksup.sk 
Vedecká konferencia so zahraničnou účasťou ponúka nové informácie z oblasti 
genetiky a šľachtenia kultúrnych rastlín. 
 
39. MFF AGROFILM Nitra 2023 a POFESTIVALOVÉ PREMIETANIE 38. ROČNÍKA 
MFF AGROFILM – AGROFILM PRE PRAX  
filmový festival, II. polrok 2023, Nitra, lubomir.horvath@atpublishing.sk  
Pofestivalové premietanie vybraných filmov MFF Agrofilm pre osvetové zariadenia  
a inštitúcie, spojené s odborným výkladom a diskusiou.    
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SLOVENSKÁ POTRAVINÁRSKA SPOLOČNOSŤ 
(SPS) 

SPS,  Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta biotechnológie 
a potravinárstva, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 

Predseda: 
doc. Ing. Vladimír VIETORIS, PhD. 
FBP SPU,  Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 
037 / 641 4793  vladimir.vietoris@uniag.sk 

Tajomníčka:  
Ing. Melina KORČOK 
SPU Nitra, TAH 2, 949 76 Nitra 
office@spvts.sk 

 
ORGANOLEPTIKA 2023 
seminár, 5.5.2023, SPU Nitra, vladimir.vietoris@uniag.sk, office@spvts.sk 
Cieľom akcie je priblížiť odbornej a laickej verejnosti problematiku zmyslového 
hodnotenia potravín, jeho význam v kontrole kvality potravín a inovatívne prístupy 
k meraniu odozvy od spotrebiteľov.      
 
FOOD DATA 2023 
seminár, 13.10.2023, SPU Nitra, vladimir.vietoris@uniag.sk, office@spvts.sk 
Prezentovanie aktuálnych trendov v oblasti spracovania dát v potravinárstve 
a príbuzných odboroch, decentralizácia dát a Blockchain v potravinárstve, Priemysel 
4.0 a potravinárstvo. Štatistická kontrola kvality a softwarové riešenia pre 
potravinárstvo. 
 
 
 

SLOVENSKÁ RASTLINOLEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ 
(SRS) 

SPU, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra www.srsweb.sk 

Predseda: 
Ing. Jozef KOTLEBA 
Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 
0915 386 052 
kotleba.scpa@gmail.com 

Tajomník:  
Mgr. Marek KOBZA, PhD. 
Ústav ekológie lesa SAV 
Akademická 2,  949 01 Nitra 
0949 381 965 marek.kobza@ife.sk 

 
 

POHLED PŘES HRANICE 
seminár, 7.–8.3.2023, Dolní Dunajovice, Česko, kotleba.scpa@gmail.com 
Spoločné podujatie Českej společnosti rostlinolékařskej, Rakúskej pracovnej skupiny 
pre integrovanú ochranu rastlín a SRS na tému Fytosanitárna starostlivosť - dôležitý 
garant pre zdravú rastlinnú produkciu, bezpečnosť pre spotrebiteľov. Predpokladá sa 
účasť českých, rakúskych a slovenských odborníkov.    
  
ODBORNÉ PREDNÁŠKY PRE POĽNOHOSPODÁRSKU PRAX 
prednášky, počas roka 2023, marek.kobza@ife.sk,   kotleba.scpa@gmail.com 
Odborné prednášky na vyžiadanie pre poľnohospodársku prax sú zabezpečované 
našimi členmi počas celého roka. Prednášky sú prezentované na podujatiach 
organizovaných pestovateľskými zväzmi, spoločnosťami zaoberajúcimi sa ochranou 
rastlín, poľnohospodárskymi subjektmi a sú zamerané na riešenie konkrétnych 
problémov v oblasti ochrany rastlín.      
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VZDELÁVANIE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV PRÍPRAVKOV V OBLASTI 
POUŽÍVANIA PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN 
kurzy, v priebehu roka 2023, Topoľčany, Trenčín, Prešov, Košice, Banská Bystrica, 
Nitra, Dunajská Streda, kotleba.scpa@gmail.com 
Povinné vzdelávanie konečných užívateľov prípravkov na ochranu rastlín – farmárov. 
Vzdelávanie vyplýva zo zákona o rastlinolekárskej starostlivosti. Súčasťou 
vzdelávania je tiež poskytnutie primeraných informácií odbornej verejnosti, aby 
prípravky boli aplikované v zmysle požadovaných postupov.      
 
PREDCHÁDZANIE ZNEČISŤOVANIU VODNÝCH ZDROJOV Z BODOVÝCH 
ZDROJOV A ÚLETU PRI OŠETROVANÍ OVOCNÝCH DREVÍN A VINIČA 
PRÍPRAVKAMI NA OCHRANU RASTLÍN 
seminár, 1. polrok 2023, SR, kotleba.scpa@gmail.com 
Podujatie ponúka „zásady dobrej praxe v ochrane rastlín zamerané na zníženie úniku 
prípravkov na ochranu rastlín v dôsledku povrchového odtoku a erózie, úletu 
 a z bodových zdrojov znečistenia“.   
 
PREDCHÁDZANIE ZNEČISŤOVANIU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRI 
OŠETROVANÍ POĽNÝCH KULTÚR PRÍPRAVKAMI NA OCHRANU RASTLÍN 
VRÁTANE DEMONŠTRAČNÝCH AKTIVÍT A INFORMAČNÝCH AKCIÍ 
seminár, 2. polrok 2023, Nitra, kotleba.scpa@gmail.com 
Podujatie je zamerané na demonštračné aktivity v ochrane rastlín spojené 
s novátorskými postupmi zameranými na zníženie spotreby prípravkov na ochranu 
rastlín v poľnohospodárstve.   
 
XXIV. ČESKÉ RASTLINOLEKÁRSKE DNI 
konferencia, 7.–8.11.2023, Pardubice, kotleba.scpa@gmail.com 
Medzinárodná konferencia zameraná na oblasť ochrany rastlín a bezpečnosti 
potravín. Účasť odborníkov z Českej republiky, Slovenskej republiky, Rakúska, 
Maďarska, Nemecka. 
 
63. RAKÚSKE RASTLINOLEKÁRSKE DNI 
konferencia, 26.–29.9.2023, Rakúsko, kotleba.scpa@gmail.com 
Medzinárodná konferencia zameraná na oblasť ochrany rastlín. Predpokladá sa účasť 
rakúskych, českých, maďarských, nemeckých a slovenských odborníkov.    
 
64. RAKÚSKE RASTLINOLEKÁRSKE DNI 
konferencia, 27.–29.11.2023, Rakúsko, kotleba.scpa@gmail.com 
Medzinárodná konferencia zameraná na oblasť ochrany rastlín, v ktorej dominuje 
integrovaná produkcia. Predpokladá sa účasť rakúskych, českých, maďarských, 
nemeckých a slovenských odborníkov.    
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SLOVENSKÁ SILIKÁTOVÁ VEDECKOTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ 
(SSiVTS) 

SSiVTS, ÚACH SAV,  
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava 

www.sss.sav.sk 

Predseda: 
prof. RNDr. Pavol ŠAJGALÍK, DrSc. 
ÚACH SAV, Dúbravská cesta 9 
845 35 Bratislava 
02 / 5751 0142         uachsajg@savba.sk 

Tajomníčka: 
Anna JUROVÁ 
ÚACH SAV, Dúbravská cesta 9 
845 35 Bratislava 
02 / 5941 0403          uachajur@savba.sk 

 

POPULARIZAČNÁ PREDNÁŠKA 
prednášky, február – apríl 2023, online, uachajur@savba.sk 
Popularizačné prednášky pre stredoškolákov majú za cieľ orientovať ich rozhodnutie 
pre štúdium prírodovedných smerov. 
 
ODBORNÝ SEMINÁR ZAHRANIČNÉHO HOSŤA 
seminár, marec, apríl 2023, FCHPT STU v Bratislave, uachajur@savba.sk  
 
ENGCER 2023 
konferencia, 7.–11.5.2023, Smolenice, uachajur@savba.sk 
 
PREPARATION OF CERAMIC MATERIALS 
Konferencia, 6.–8.6.2023, Herľany, uachajur@savba.sk 
14. medzinárodná konferencia k príprave keramických materiálov. 
 
ODBORNÝ SEMINÁR  
seminár, november 2023, FCHPT STU BA, uachajur@savba.sk  
Podujatie konané v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2023. 
 

SILIKÁTNIK   2023 
publikačná činnosť, rok 2023, uachajur@savba.sk  
Vydanie odborného periodika na podporu silikátových odborov. 
 

 
 

SLOVENSKÁ SKLÁRSKA SPOLOČNOSŤ 
(SSkS) 

SSkS, Sklárska 117,  
020 61 Lednické Rovne 

 www.slovenskasklarskaspolocnost.sk 

Predseda: 
prof. Dušan GALUSEK, DrSc.  
Sklárska 117, 020 61 Lednické Rovne  
032 / 7400 590 dusan.galusek@tnuni.sk 

Podpredseda:  
doc. Dr. Ing. Peter VRÁBEL 
Sklárska 117, 020 61 Lednické Rovne 
 0902 966 612      vrabel@rona.sk 

 
ODBORNÉ EXKURZIE VO VÝROBNÝCH SKLÁRSKYCH ZÁVODOCH  
exkurzia, rok 2023, Vetropack Nemšová, s.r.o. alebo Rona, a.s. Lednické Rovne, 
vrabel@rona.sk. 
Exkurzia pre členov Slovenskej sklárskej spoločnosti a členov Zväzu sklárskeho 
priemyslu SR s cieľom oboznámiť ich s technológiou výroby skla.  
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SLOVENSKÁ SPEKTROSKOPICKÁ SPOLOČNOSŤ 
(SSS) 

SSS, Mlynská dolina G,  
842 15 Bratislava 

www.spektroskopia.sk 

Predseda: 
prof. Ing. Marcel MIGLIERINI, DrSc. 
Ústav jadrového a fyzikálneho 
inžinierstva, Fakulta elektrotechniky 
a informatiky, Slovenská technická 
univerzita v Bratislave, Ilkovičova 3, 
812 19 Bratislava 
02 / 6029 1167 
marcel.miglierini@stuba.sk 

1. miestopredseda a vedecká tajomníčka: 
RNDr. Ingrid HAGAROVÁ, PhD. 
PRIF UK, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 
02 / 69014 9287   
ingrid.hagarova@uniba.sk 
 
2. miestopredseda, organizačný tajomník 
a hospodár: 
doc. RNDr. Peter MATÚŠ, PhD. 
PRIF UK, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 
02/ 9014 9280      peter.matus@uniba.sk 

 
 
SEMINÁR SSS A ULVG PRIF UK 
seminár, každý mesiac 2023, Bratislava, sss@spektroskopia.sk 
Pravidelný seminár o spektroskopii v prírodných a technických vedách. 
 
MÖSSBAUEROVA SPEKTROMETRIA 
seminár, október 2023, Bratislava, sss@spektroskopia.sk 
Seminár o Mössbauerovej spektrometrii. 
 
ATÓMOVÉ SPEKTROSKOPIE 
seminár, október 2023, Bratislava, sss@spektroskopia.sk 
Atómová absorpčná spektrometria, optická emisná spektrometria s indukčne viazanou 
plazmou a hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou. 
 
NMR 
seminár, november 2023, Bratislava, sss@spektroskopia.sk 
Seminár o jadrovej magnetickej rezonancii. 
 
MOLEKULOVÉ SPEKTROSKOPIE 
seminár, november 2023, Bratislava, sss@spektroskopia.sk 
Seminár o UV/VIS a IČ spektroskopii. 
 
SPRAVODAJ SSS 2023, ROČNÍK 30 
Vedecký časopis zameraný na výskum a vzdelávanie v oblasti spektroskopie  
a spektrometrie na Slovensku. Vychádza v slovenskom, českom alebo anglickom 
jazyku dvakrát ročne. 
 
14. KOLO SÚŤAŽE VEDECKÝCH PRÁC MLADÝCH SPEKTROSKOPIKOV 
súťaž, 2023-2024, Bratislava, sss@spektroskopia.sk 
Súťaž vedeckých článkov alebo súboru vedeckých článkov autorov, ktorých vek  
v príslušnom roku 2023-2024 nepresiahne 35 rokov. Akceptované sú experimentálne 
články na spektroskopickú tému, ktoré boli publikované alebo prijaté redakčnou radou 
niektorého vo Web of Science Core Collection impaktovaného vedeckého časopisu  
v období 2023 – 2024. 
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SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ APLIKOVANEJ KYBERNETIKY 
A INFORMATIKY  

(SSAKI) 
SSAKI, TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice https://ssaki.tuke.sk/ 

Predseda: 
prof. Ing. Mikuláš ALEXÍK, PhD. 
Nám. Ľ. Fullu,1666/14 
010 08 Žilina 

0905 992 989   Mikulas.Alexik@fri.uniza.sk 

Tajomník:  
doc. Ing. Milan ŠUJANSKÝ, CSc. 
Technická univerzita v Košiciach 
Letná 9, 042 00 Košice 
055 / 6022 119    0907 248 989      
Milan.Sujansky@tuke.sk 

 
 
MODERNÉ TRENDY V AUTOMATIZÁCII A INFORMATIZÁCII 
seminár, február 2023, Košice, Slovensko, marek.laciak@tuke.sk.  
Cieľom odborného seminára je prezentovať moderné trendy v oblasti automatizácie, 
informatizácie a riadenia výrobných a technologických procesov. Seminár je určený 
predovšetkým študentom končiacich ročníkov študijných odborov zameraných na 
automatizáciu, informatizáciu a riadenie procesov. 
 
KONFERENCIA KOŠICKÝCH MATEMATIKOV 
konferencia, 20.–22.4.2023, Herľany, Slovensko, https://www.jsmf.fberg.tuke.sk/ 
erika.feckova.skrabulakova@tuke.sk.  
Cieľom konferencie je zintenzívniť stavovský život všetkých, ktorí sa v Košiciach a okolí 
profesionálne zaoberajú matematikou a formulovať základné oblasti ich stavovských 
záujmov. Odborný program konferencie pozostáva z pozvaných prednášok, 
prihlásených referátov a diskusií o aktuálnych problémoch. 
 
SPOLUPRÁCA SO STREDNÝMI ŠKOLAMI ZAMERANÁ NA PODPORU ŠÍRENIA 
NAJNOVŠÍCH POZNATKOV V IKT A ZVÝŠENIA ATRAKTIVITY ŠTÚDIA 
INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 
prednášky, apríl – jún 2023, Košice, william.steingartner@tuke.sk. 
V záujme zvýšenia atraktivity štúdia IKT (informačné a komunikačné technológie) 
a podpory záujmu zo strany študentov zabezpečí Pobočka SSAKI pri Katedre 
počítačov a informatiky návštevu študentov vybraných a oslovených stredných škôl 
nielen z košického VÚC. Študenti budú môcť navštíviť laboratóriá výpočtovej techniky 
a oboznámiť sa s najnovšími poznatkami v oblasti IKT. 
 
OCENENIE NAJLEPŠÍCH PRÁC ŠTUDENTOV 
ocenenia, máj – jún 2023, Košice, william.steingartner@tuke.sk, 
marek.laciak@tuke.sk. 
Na základe výsledkov obhajob diplomových prác v máji 2023 na Katedre počítačov 
a informatiky (KPI) ocení najlepšie diplomové práce. 
 
EXKURZIA 
exkurzia, máj – jún 2023, Košice, william.steingartner@tuke.sk 
Pobočka zorganizuje exkurziu na vybrané pracovisko (bude určené), ktoré študentom 
a ďalším záujemcom z akademickej obce predstaví svoju činnosť a dosiahnuté 
výsledky. 
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SEMINÁR O APLIKÁCIÁCH PEDAGOGICKÝCH POZNATKOV V PRAKTICKEJ 
VÝUČBE INFORMATIKY 
seminár, jún 2023, Košice, william.steingartner@tuke.sk, valerie.novitzka@tuke.sk 
Seminár slúži na výmenu skúseností a stanovenie smeru, postupu uplatňovania 
moderných pedagogických metód pri výučbe bakalárskych a inžinierskych študijných 
programov informatiky. 
 
24th INTERNATIONAL CARPATHIAN CONTROL CONFERENCE IEEE (ICCC 2023) 
konferencia, 12.–14.6.2023, Hungary, http://iccc.uni-miskolc.hu,  
orgiccc.uni-miskolc.hu, marek.laciak@tuke.sk 
Cieľom medzinárodnej konferencie je podporiť výmenu informácií a skúseností  
v oblasti automatizácie, robotiky, modelovania, riadenia výrobných a technologických 
procesov vrátane systémov riadenia kvality zameraných na životné prostredie, 
podporných prostriedkov a informačných technológií, vo výskume a vzdelávaní. 
Konferencia umožní prezentáciu dosiahnutých výsledkov odborníkov z uvedených 
oblastí. V roku 2023 sa bude konať 24. ročník tejto medzinárodnej konferencie. 
 
CENA PROF. Ľ.DORČÁKA ZA NAJLEPŠIU DIPLOMOVÚ PRÁCU 
ocenenie, jún 2023, Košice, marek.laciak@tuke.sk 
Cena profesora Ľ Dorčáka za najlepšiu diplomovú prácu bude udelená v nasledovných 
troch študijných programoch fakulty FBERG: 1. Informatizácia procesov získavania a 
spracovania surovín, 2. Dopravná logistika podniku, 3. Priemyselná logistika. Výber 
najlepších diplomových prác bude realizovaný komisiou určenou Výborom pobočky 
SSAKI pri URIVP v rámci jednotlivých študijných programov. Cenu odovzdá dekan 
Fakulty BERG spoločne s predsedom pobočky SSAKI pri URIVP na slávnostných 
promóciách Fakulty BERG. 
 
KARPATSKÝ LOGISTICKÝ KONGRES (CLC) 
kongres, 8.–10.11.2023, Praha, Česká republika, https://www.logisticon.cz/en/ 
martin.straka@tuke.sk 
Poslaním kongresu je prezentovať a vymieňať si najnovšie poznatky a skúsenosti v 
oblasti logistiky a riadenia dodávateľského reťazca a budovať dlhodobú a úspešnú 
spoluprácu medzi univerzitami, výskumnými inštitúciami a podnikmi. Karpatský 
logistický kongres (CLC) vznikol v roku 2011 zlúčením troch medzinárodných 
vedeckých konferencií s tematikou logistického riadenia, ktoré boli pôvodne 
garantované a organizované oddelene tromi univerzitnými pracoviskami - Technickou 
univerzitou Ostrava, Technickou univerzitou v Košiciach a AGH Krakov. 
 
UDELENIE MEDAILY AKADEMIKA PLANDERA 
ocenenie, SSAKI, rok 2023, william.steingartner@tuke.sk, valerie.novitzka@tuke.sk. 
Udelenie významného ocenenia gestorskými organizáciami ocenenia Medaila 
akademika Ivana Plandera. 
 
AKTUÁLNE TRENDY V INFORMATIKE A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÁCH 
prednášky, v priebehu celého roka, Košice, jaroslav.poruban@tuke.sk 
Pravidelné vedecké semináre pre členov pobočky a študentov informatiky 
a informačných technológií, na ktorých hosťujúci pedagógovia a vedeckí pracovníci 
a experti zo SR a zahraničia prezentujú svoje najnovšie vedecké výsledky a riešené 
problémy z oblasti informatiky a IKT. 
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PODPORA CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA V OBLASTI INFORMATIKY 
A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 
prednášky, v priebehu celého roka, Košice, william.steingartner@tuke.sk, 
 norbert.adam@tuke.sk 
Prednášajúci pedagógovia prezentujú najnovšie poznatky a trendy z oblasti 
informatiky a IKT v súčasnej informačnej spoločnosti. 
  
PREDNÁŠKY ZAHRANIČNÝCH EXPERTOV A VEDCOV S BESEDOU 
prednášky, v priebehu celého roka, Košice, william.steingartner@tuke.sk 
Odborné a vedecké prednášky spojené s besedou zamerané na aktuálne trendy 
v aplikácii a vo výskume vo výskume v informatike a informačných technológiách a ich 
úlohu v súčasnej situácii vo svete.  
 
 

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ GEODETOV A KARTOGRAFOV 
(SSGK) 

SSGK, Koceľova 15, 815 94 Bratislava www.ssgk.sk 
https://www.facebook.com/SSGK.sk/ 

Predsedníčka: 
doc. Ing. Ľubica HUDECOVÁ, PhD., 
EUR ING. 
Koceľova 15, 815 94 Bratislava 
0903 786 614, ssgk@ssgk.sk 

Tajomník:  
Ing. Dušan FERIANC, EUR ING 
Koceľova 15, 815 94 Bratislava 
0903 406 504 
dusanferianc@gmail.com 

 
KURZ MODERNEJ FOTOGRAMETRIE 
workshop, 1. štvrťrok 2023, SR, marek.frastia@stuba.sk  
Zber a spracovanie obrazových dát pre geodetické činnosti. 
 
XXVII.MEDZINÁRODNÉ ČESKO-SLOVENSKO-POĽSKÉ GEODETICKÉ DNI 
konferencia, 25.–27.5. 2023, Sobotín, Česko, www.csvts.cz/csgk/ 
Odovzdávanie si skúseností a názorov v odbornej problematike Geodézia 
a kartografia 3 susedských štátov. 
 
GEODETICKÉ, KARTOGRAFIEKÉ A KATASTRÁLNE ČINNOSTI NA 
NASLEDUJÚCE DESAŤROČIE 
seminár, 2. štvrťrok 2023, Bratislava, lubica.hudecova@stuba.sk 
Cieľom akcie je aktualizovať definície „vybraných geodetických činností“ pre účel 
pripravovaného zákona o geodézii a kartografii. 
  
SOFTVEROVÉ PROSTRIEDKY PRE ŠTÚDIUM VLASTNOSTÍ 
KARTOGRAFICKÝCH ZOBRAZENÍ 
webinár, jún 2023, online, juraj.gasinec@gmail.com 
Cieľom  podujatia je populárnou formou predstaviť základné triedy kartografických 
zobrazení, ich vlastností a deformácií obrazu geografickej siete, ako dôsledku  
kartografických skreslení na platforme vhodných softwarových prostriedkov.  
 
30. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI 
konferencia, 4. štvrťrok 2023, SR, lubica.hudecova@stuba.sk 
Aktuálne informácie z odboru geodézie a kartografie, uplatňovanie nových technológií 
aj praktické skúsenosti v geodetickej praxi. 
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SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE KVALITU 
(SSK) 

SSK, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava www.ssk.sk 

Prezident: 
Ing. Milan ŠESTÁK 
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava  
0903 440 264  ssk@ssk.sk 

Tajomníčka:  
Ing. Viera KUČEROVÁ 
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava  
0903 440 143    konferencie@ssk.sk 

 

 
POŽIADAVKY NORMY ISO 9001:2015  
školenie, 19.1., apríl, jún, september, november 2023, online, konferencie@ssk.sk 
Cieľom je objasniť účastníkom rozsah požiadaviek normy ISO 9001-2015 a ich 
efektívne implementovanie v organizáciách. Účastník získa prehľad o požiadavkách 
normy a zásady pre ich zavedenie v organizácii a základné nástroje pre efektívne 
riadenie svojho systému. 
 
POŽIADAVKY NORMY ISO 19011 
školenie, 19.1., marec, apríl, máj, jún, september, október, november a december 
2023, online, konferencie@ssk.sk 
Cieľom je oboznámiť účastníkov školenia s požiadavkami normy ISO 19011-2018 
a preškoliť ich na samostatné vykonávanie interných auditov podľa uvedených 
pravidiel v súlade s ISO 19011:2018. 
 
ID 318 VDA 6.5 AUDIT PRODUKTU 
školenie, január, marec, maj, september, november, december 2023, online 
Cieľovou skupinou sú pracovníci zodpovední za plánovanie, vykonávanie auditu 
produtku. Cieľom je objasniť účastníkom školenia plánovanie, vykonávanie  
a vyhodnocovanie auditu produktu podľa príručky VDA 6.5 / vydanie 2020. 
 
AIAG A VDA PFMEA 
školenie, 5.2.2023, apríl, jún, október, december 2023, online, konferencie@ssk.sk 
Nelicencované školenie je určené pre pracovníkov zodpovedných za zlepšovanie 
kvality procesov, výrobkov a služieb - manažérov, technických pracovníkov, 
pracovníkov riadenia kvality a výroby, vedúcich a členov FMEA tímov. 
 
FORMEL Q - ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY VW GROUP 
školenie, 17.-18. 2. 2023, máj, september 2023, online, konferencie@ssk.sk 
Nelicencované školenie je určené pracovníkom zodpovedným za plánovanie, 
implementáciu a realizáciu projektov pre skupinu VW (manažéri, inžinieri oddelenie 
kvality, výroby, technológie, projektového riadenia a členenia projektových tímov do 
VW. 
 
NEISTOTY MERANIA 
školenie, február – apríl – jún – september – november 2023, online 
Poskytnúť teoretické a praktické vedomosti z neistôt merania. Poznať a pochopiť 
význam súčasného stavu stanovenia neistôt v meraní, kalibrácii, skúšaní  
a overovaní. Objasniť postupy stanovenia neistôt, preskúmať neistoty v certifikátoch, 
neistoty v meraní a spôsobilosť meracích pomerov. V súlade s požiadavkami 
legislatívy zoznámiť účastníkov so súčasnými štandardmi podnikovej metrológie. 
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CORE TOOLS 
školenie,  február, marec, apríl, máj, jún, september, október, november a december 
2023, online, konferencie@ssk.sk 
Školenie je určené manažérom inžinierom a technikom kvality, projektovým 
manažérom, interným audítorom, zamestnancom útvaru kvality a ďalším záujemcom, 
ktorí potrebujú získať základné povedomie o metódach a technikách používaných  
v automobilovom priemysle. Školenie je špeciálne určené pre zamestnancov 
dodávateľov automobilového priemyslu. 
 
ID 341 WORKSHOP VDA 6.3 PROCES AUDÍTOR 
školenie,  február, apríl, jún, september, november 2023, online, konferencie@ssk.sk 
Podujatie sa sústreďuje na samostatné spracovanie relevantného obsahu  
a požiadaviek VDA 6.3 pomocou prípadových štúdií. Počas teoretickej časti školiteľ 
v skratke zhrnie témy: Príprava auditu vrátane analýzy rizika (korytnačka / databáza 
vedomostí), Vyhodnotenie, Prezentovanie výsledkov.  

PSCR (ID 503) 
školenie, február, apríl, jún – august – október – november 2023, online 
Školenie je určené novým pracovníkom zodpovedným za riadenie ako i pracovníkom 
v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu, ktorí boli menovaní do funkcie 
zmocnenca za bezpečnosť produktu. 
 
METROLÓGIA V PRAXI A FIREMNÝ METROLÓG 
školenie, marec, máj, September, december 2023, online 
Školenie je určené pre pracovníkov zodpovedajúcich za metrologické zabezpečenie  
v spoločnostiach a to začínajúcich ako aj skúsených s dlhodobejšou praxou. Objasniť 
účastníkom školenia teoretické a praktické vedomosti z neistôt merania. Poznať  
a pochopiť význam súčasného stavu stanovenia neistôt v meraní, kalibrácii, skúšaní  
a overovaní.  
 
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI 
školenie, marec/apríl/október 2023, online 
Cieľom je objasniť účastníkom školenia filozofiu a prístup k požiadavkám normy ISO 
45001:2018 na aplikácii v praxi a zároveň ich pripraviť na výkon činnosti interného 
audítora v zmysle normy ISO 19011:2018. 
 
Q-PROFES 
konferencia, marec 2023, Červeník, konferencie@ssk.sk 
Podujatie je zamerané na zdravotnícke pomôcky. 
 
ID 410 VDA 2 – UVOĽNENIE VÝROBNEHO PROCESU A PRODUKTU 
školenie, marec, máj, júl, september, november 2023 
Určené pracovníkom zodpovedným za uvoľnenie výrobných procesov a produktov, 
inžinierom kvality, pracovníkom nákupu, vývoja, logistiky alebo výroby. Objasniť 
účastníkom školenia VDA 2 proces uvoľnenia výrobného procesu a produktu (PPF 
proces, resp. PPA proces) a zodpovednosti jednotlivých zainteresovaných  strán. 
Cieľom je objasniť plánovanie a koordináciu PPF procesu a integrovať ho do 
projektovej fázy. Oboznámite sa so spúšťacími kritériami pre PPF proces a dôkazmi 
pre interné a externé uvoľnenie.  
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STELLANTIS QIP V4 
školenie, marec, september 2023, konferencie@ssk.sk  
Školenie je určené pre predstaviteľov oddelenia kvality, výroby, logistiky, údržby, 
členom projektového a industrializačného tímu. V roku 2015 automobilka Stellantis 
vytvorila nový systém hodnotenia priemyselnej výkonnosti svojich dodávateľov 
prostredníctvom štandardu QIP. Táto metodológia obsahuje 3 typy hodnotenia, 
jednotlivé audity sú vykonávané počas rôznych životných fáz produktu v rámci 
spolupráce so spoločnosťou Stellantis. Cieľom tohto školenia je: poznať obsah 
procesu QIP (fázy a miľníky), porozumieť rôznym fázam hodnotenia pomocou auditu 
(NSA, PCPA, QSB +), pochopiť požiadavky štandardu QIP, byť schopný identifikovať 
odchýlky od požiadaviek, vytvoriť individuálny akčný plán na implementáciu nových 
požiadaviek. 
 
TOTÁLNE PRODUKTÍVNA ÚDRŽBA 
školenie, apríl/ október 2023, Trnava, konferencie@ssk.sk 
Školenie je určené majstrom a plánovačom údržby, výrobnému manažmentu, 
procesným a priemyslovým inžinierom. Cieľom školenia je objasniť účastníkom 
školenia, vývoj stratégií údržby, proces plánovania a riadenia údržby, zoznámiť 
účastníkov s metódou TPM, jej prínosmi, so skúsenosťami z implementácie 
autonómnej, preventívnej a prediktívnej údržby. 
  
INTERNÝ AUDÍTOR V SKÚŠOBNÝCH A KALIBRAČNÝCH LABORATÓRIÁCH, 
školenie, máj – október 2023, online, konferencie@ssk.sk 
Objasniť účastníkom školenia účel a význam interných auditov v skúšobnom, resp. 
kalibračnom laboratóriu. Pracovníci zodpovední za systém manažérstva kvality (SMK) 
v laboratóriu, zmocnenci pre kvalitu, firemní metrológovia, manažéri kvality, riadiaci 
pracovníci, resp. garanti systémov manažérstva kvality v organizáciách. 

KVALIFIKÁCIA AUDÍTORA PROCESU VDA 
školenie, február, marec, máj, september, november 2023, konferencie@ssk.sk 
Dané školenie je určené pre záujemcov, ktorí chcú dosiahnuť kvalifikáciu VDA 6.3 
certifikovaný audítor procesu. Cieľom školenia je dosiahnuť a zvládnuť výkon auditu 
procesu ako metódy určenej pre nezávislú analýzu, hodnotenie a zlepšovanie 
procesov v prepojení na plánovanie a výrobu produktu. 
 
SVETOVÝ DEŇ KVALITY 
konferencia, október 2023, Štrbské Pleso,   
Medzinárodná konferencia je najväčším podujatím zameraným na riadenie kvality. Je 
organizovaná pri príležitosti Svetového dňa kvality, Európskeho týždňa kvality 
a v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Podujatie sa uskutoční pod gesciou 
Európskej organizácie pre kvalitu a Európskej nadácie pre manažérstvo kvality.    
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SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE 
(SSNDT) 

SSNDT, Koceľova 15, 815 94 Bratislava www.ssndt.sk 

Prezident: 
Ing. Erich ECKHARDT 
Koceľova 15, 815 94 Bratislava 
0917 715 189  ssndt@ssndt.sk 

Podpredseda:  
Ing. Rudolf CHYLA 
Koceľova 15, 815 94 Bratislava 
0911 988 081  rudolfchyla@gmail.com 

 
 

AUTOMATIZÁCIA V NDT A PRÍBUZNÉ PROCESY 
kolokvium, 31.5.–1.6.2023, Hotel Sitno, Vyhne, ssndt@ssndt.sk   
Kolokvium poskytne príležitosť pre odborné prezentácie, diskusie, výmenu názorov  
i skúseností  všetkých pracovníkov, ktorí sa zaujímajú a zaoberajú problematikou 
kontroly kvality, problematikou životnosti výrobkov, praktickou aplikáciou metód 
nedeštruktívneho skúšania v rôznych oblastiach ich použitia, normalizáciou, 
vzdelávaním, kvalifikáciou a certifikáciou v týchto oblastiach. 
Kolokvium bude zamerané na tieto oblasti: 
- súčasné poznatky a skúsenosti s novými metódami skúšania; 
- automatizácia manipulácie; 
- automatizácia procesu NDT; 
- automatizácia rozhodovacieho procesu (evaluácia, ADR); 
- normalizácia v NDT a nadväzných oblastiach; 
- kvalifikácia personálu NDT z pohľadu potrieb praxe i uznávania. 
 
 
 
 

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE 
(SSOK) 

SSOK, Koceľova 15, 815 94 Bratislava www.ssok.sk 

Predseda: 
doc. Ing. Rudolf ÁROCH, PhD. 
SvF STU v Bratislave 
Radlinského 11, 810 05 Bratislava 
02 / 5927 4377  
rudolf.aroch@stuba.sk 

Tajomník:  
Ing. Martin MAGURA, PhD. 
SvF STU v Bratislave, KKDK 
Radlinského 11, 810 05 Bratislava 
02 / 5927 4378 
martin.magura@stuba.sk 

 
 
46. AKTÍV PRACOVNÍKOV ODBORU OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ 
konferencia, máj 2023, Kočovce, martin.magura@stuba.sk 
Odborné podujatie, ktoré poskytne fórum na prezentáciu nových poznatkov v oblasti 
oceľových, drevených a kompozitných konštrukcií i výmenu skúseností v predmetnej oblasti. 
Podujatie bude pripravené v spolupráci so Stavebnou fakultou STU V Bratislave 
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SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
(SSPÚ) 

SSPÚ, Radlinského 9, 812 37 Bratislava www.sspu.eu 

Prezidentka: 
doc. Ing. Matilda ZEMANOVÁ, PhD. 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 
STU v Bratislave 
Radlinského 9, 812 37 Bratislava 
matilda.zemanova@stuba.sk 
 
Viceprezident: 
doc. Mgr. Maroš HALAMA, PhD. 
TUKE, FMMR, Letná 9, 042 00  Košice 
055 / 6022 537   maros.halama@tuke.sk  
 

Tajomníčka:  
Ing. Jana JURIŠOVÁ, PhD. 
Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie STU v Bratislave 
Radlinského 9 
812 37 Bratislava 
jana.jurisova@stuba.sk 

 
 
63. GALVANICKÁ KONFERENCIA A NOVÉ TRENDY V POVRCHOVÝCH 
ÚPRAVÁCH 
konferencia, 21.– 23.6.2023, Kočovce, matilda.zemanova@stuba.sk    www.sspu.eu 
Konferenciu organizuje Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU 
v Bratislava v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre povrchové úpravy a Českou 
společností pro povrchové úpravy. 
Konferencia je najstaršie odborné podujatie v oblasti povrchových úprav. Účastníkmi 
sú slovenskí a zahraniční odborníci z praxe, projektanti, výskumníci a výrobcovia 
pôsobiaci v oblasti povrchových úprav. Podujatie poskytne najnovšie informácie 
v oblasti povrchových úprav a ochrany proti korózii materiálov. 
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SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE TECHNICKÚ NORMALIZÁCIU 
(SSTN) 

SSTN, Koceľova 15, 821 08 Bratislava          www.sstn.sk     

Predsedníčka: 
Ing. Božena TUŠOVÁ 
Koceľova 943/15, 821 08 Bratislava 
0905 580 154          btusova@gmail.com 

Tajomník: 
Ing. Igor HLADÍK 
Koceľova 943/15, 821 08 Bratislava 
0903 459 325     igor.hladik@gmail.com 

 

 
XXX. FÓRUM NORMALIZÁTOROV SLOVENSKA 

seminár, apríl 2023, Bratislava, btusova@gmail.com  
Seminár poskytuje členom Slovenskej spoločnosti pre technickú normalizáciu 
a záujemcom z hospodárskej a podnikateľskej sféry, odbornej verejnosti informácie 
o aktuálnej situácii a nových poznatkov na národnej i medzinárodnej úrovni oblasti TN, 
ochrane technických noriem, o novinkách v metodike tvorby STN. 

  
DOM TECHNIKY  Ostrava 12. 5. 2023 
seminár, 11.–12.5.2023, Ostrava,  
Ing. Gustav Chwistek, predseda,  ČSTN Praha, chwistek@seznam.cz 
Ing. Božena TUŠOVÁ, predseda SSTN,  btusova@gmail.com 
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s historickým vývojom technickej 
normalizácie – najstaršie dejiny, odbornými prednáškami prezentovať oblasť hutníctva 
železa. (Exkurzia Škoda Transportation Ostrava a exkurzia do skupiny Třinecké 
železárny / Moravia Steel Třinec). 

 
TECHNICKÁ  NORMALIZÁCIA A SPOLUPRÁCA  ČSTN a SSTN  
seminár  11.–12.9.2023, Skalka u Ježova, chwistek@seznam.cz 
btusova@gmail.com 
Seminár je zameraný na spoluprácu českej a slovenskej spoločnosti v oblasti TN  
s národnými normalizačnými orgánmi NNO v Českej a Slovenskej republike, 
poskytnúť informácie o procese tvorby technických noriem a informácie o príprave 
o inžinierskom konvente WEC 2023 v októbri v Prahe. Sprievodným podujatím bude 
exkurzia do ťažiarne dňa 11. 9. 2023 (Ferromoravia, Staré Město u UH). 
 

SVETOVÝ  DEŇ  NORMALIZÁCIE  
konferencia, október 2023, Bratislava, btusova@gmail.com  
Konferencia pri príležitosti Svetového dňa normalizácie 14. októbra na tému vyhlasovanú 
prezidentmi medzinárodných normalizačných organizácií ISO, IEC, ITU. Odbornými 
prednáškami a diskusiou prezentovať účastníkom konferencie zámery tvorby noriem na 
medzinárodnej úrovni na danú odbornú tému pre rok 2023, propagácia technickej 
normalizácie, technických noriem a možnosti spolupráce s odbornou verejnosťou na 
normalizačnej činnosti. 

 
STRETNUTIE NORMALIZÁTOROV SLOVENSKA 
seminár, december 2023, Dom ZSVTS Bratislava, btusova@gmail.com  
Pravidelné stretnutie členov SSTN a odborníkov v oblasti technickej normalizácie. 
Cieľom seminára je poskytnúť aktuálne informácie o výsledkoch v TN a informácie 
o vydaných STN, o  pripravovaných normách v pláne TN, o technickej podpore pre 
STN v elektrotechnickom formáte a služby STN-online.   
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SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE TECHNIKU PROSTREDIA 
(SSTP) 

SSTP, Koceľova 15,  815 94 Bratislava  www.sstp.sk 

Predseda: 
prof. Ing. Dušan PETRÁŠ, PhD., EUR ING 
Koceľova 15, 815 94 Bratislava 
0903 247 787  dusan.petras@stuba.sk 

Organizačná garantka:  
Jana LEHOTOVÁ NÔTOVÁ 
Koceľova 15, 815 94 Bratislava 
0903 562 108    konferencie@sstp.sk 

 
SEMINÁRE V RÁMCI AQUATERM – VODA, TEPLO, VZDUCH 
semináre, 7.–9.2.2023, Nitra, dusan.petras@stuba.sk 
V rámci medzinárodného odborného veľtrhu SSTP organizuje sprievodné odborné 
semináre venované problematike technických zariadení budov. 
 
VYKUROVANIE 
konferencia, 20.–24.3.2023, Horný Smokovec, dusan.petras@stuba.sk 
Podujatie je určené odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, 
prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, 
spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľom štátnej správy, vedy a výskumu. 
 
ENERGETICKÝ MANAŽMENT 
konferencia, 13.–14.4.2023, hotel Permon, Podbanské, michal.krajcik@stuba.sk 
Medzinárodné podujatie sa venuje oblastiam ako energetický manažment 
a energetická efektívnosť, manažment prevádzky projektov, garantované energetické 
služby, manažment projektov EPC a praktické príklady riešenia úspešných projektov.  
 
OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE 
konferencia, 15.–16.5.2023, hotel Atrium, Nový Smokovec, dusan.petras@stuba.sk 
Podujatie je venované jednotlivým druhom obnoviteľných zdrojov energie a ich 
praktickému využitiu pre aplikácie v nízkoteplotných systémoch. 
 
AKUSTICKÁ KONFERENCIA 
konferencia, 30.-31.5.2023, Kočovce, stanislav.ziaran@stuba.sk 
Medzinárodné podujatie sa týka oblasti znižovania hluku a kmitania v technickej 
praxi, ochrany človeka pred hlukom a kmitaním, stratégie znižovania hluku a kmitania, 
akustike prostredia, seizmického pôsobenia na konštrukcie, okolie a človeka, merania 
a hodnotenia hluku a kmitania, dokumentov a smerníc EÚ pre oblasť akustiky. 
 
VZDUCHOTECHNIKA 
konferencia, 8.–9.6.2023, hotel Atrium, Nový Smokovec, zuzana.strakova@stuba.sk 
Konferencia prináša stretnutie odborníkov, ktorí pôsobia pri príprave, realizácii 
a prevádzke vetracej a klimatizačnej techniky, z výskumu, štátnej správy a školstva, 
ktorí spolupracujú pri tvorbe vnútornej klímy budov. 
 
VÝMENNÍKY A ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA 
seminár, 19.9.2023, Dom ZSVTS, Bratislava, jan.takacs@stuba.sk 
Oboznámenie odbornej verejnosti s teóriou a praxou konštrukcie a návrhu 
rekuperatívnych výmenníkov tepla, aplikáciami odovzdáavcích staníc tepla 
a predstavením konkrétnych výrobkov výmenníkov tepla a nových neodmysliteľných 
technologických súčastí OST, s meracou a regulačnou technikou firiem pôsobiacich 
na našom trhu. 

mailto:stanislav.ziaran@stuba.sk
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FACILITY MANAGEMENT 
konferencia, 28.–29.9.2023, PATRIA, Štrbské Pleso, dusan.petras@stuba.sk 
21. medzinárodná konferencia poinformuje odbornú verejnosť o moderných trendoch 
riadenia podporných činností v organizácii, ktoré prispievajú k zefektívneniu jej hlavnej 
činnosti. SSTP ako organizácia pôsobiaca v oblasti techniky prostredia a technických 
zariadení budov na Slovensku je zameraná na oblasť technickej správy na prevádzku 
a údržbu budov, čo predstavuje neoddeliteľnú súčasť facility managementu.  
 
SANHYGA 
konferencia, 13.–14.10.2023, Hotel Esplanade, Piešťany, 
jana.perackova@stuba.sk 
Konferencia je určená aj širokej  odbornej verejnosti technických zariadení budov, 
vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch 
vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov  
a prevádzkovateľom technických zariadení budov.  
 
MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 
konferencia, október 2023, hotel Senec, Senec, michal.piterka@sbdkn.sk 
Konferencia je zameraná na správcov bytových domov, odberateľov, výrobcov tepla, 
ktorí sú súčasne rozúčtovateľmi tepla pre konečných spotrebiteľov, čiže bytové 
družstvá, bytové podniky, správcovské firmy, spoločenstvá vlastníkov bytov. V oblasti 
rozpočítania nákladov najvýznamnejšie podujatie. 
 
VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 
konferencia, november 2023, hotel Atrium, Nový Smokovec, dusan.petras@stuba.sk 
Podujatie prinesie platformu na interdisciplinárne stretnutie odborníkov z oblasti tvorby 
obytného a pracovného prostredia, tohtoročné podujatie je zamerané na otázky 
rozličných environmentálnych vplyvov pri tvorbe interiérového prostredia budov. 
 
 

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE TRHACIE A VŔTACIE PRÁCE 
(SSTVP) 

SSTVP, Československej armády 25 
974 01 Banská Bystrica 

www.sstvp.sk 

Prezident: 
Ing. Marián BEŇOVSKÝ, PhD. 
LUVEMA, spol. s r.o., 
M. R. Štefánika 43, 968 01 Nová Baňa 
0903 506 004 
luvema@luvema.sk, sstvp@sstvp.sk 

Tajomníčka:  
Dagmar CHOVANCOVÁ 
Československej armády 25 
974 01 Banská Bystrica 
0902 506 004 
sstvp@sstvp.sk 

                                                                                                              
ODBORNÝ KURZ “STRELMAJSTER“  
kurz, 1. polrok 2023 a dohodou, SSTVP Banská Bystrica, sstvp@sstvp.sk 
Katedra výučby strelmajstrov a  TVO organizuje odborné kurzy uchádzačov 
na získanie oprávnenia strelmajster na výkon vŕtacích a trhacích prác malého rozsahu. 
 
ODBORNÝ KURZ “TECHNICKÝ VEDÚCI ODSTRELOV“ (TVO)  
kurz, 2. polrok 2023 a dohodou, SSTVP Banská Bystrica, sstvp@sstvp.sk 
Katedra výučby strelmajstrov a TVO organizuje odborné kurzy uchádzačov 
na získanie oprávnenia TVO na výkon vŕtacích a trhacích prác veľkého rozsahu. 
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“TRHACIA TECHNIKA 2023“  
konferencia, 17. – 19.5.2023, Kongresové centrum Academia, S. Lesná, www.sstvp.sk 
Medzinárodná odborná konferencia s tematickým zameraním na trhacie a vŕtacie 
práce pri ťažbe, razení, stavebných prácach, deštrukciách, legislatívne                                 
zákony na Slovensku a v Európskej únii, nové prostriedky trhacej a vŕtacej techniky, 
seizmické účinky pri trhacích prácach, bezpečnosť a ochrana zdravia a súvisiace témy 
z prepojených oblastí vedy, výskumu a priemyselnej praxe. 
 

TEMATICKÁ EXKURZIA KIELCE 
exkurzia, jún 2023, Kielce a okolie Poľsko, sstvp@sstvp.sk 
Podujatie prezentuje prehliadku ťažobných prevádzok, povrchových lomov                                    
a enviromentálnych objektov, ekologicky zhodnotených priestorov po ukončenej 
povrchovej banskej činnosti s vhodným pretvorením na kultúrno – spoločenské, 
športové a rekreačné využitie obyvateľov mesta Kielce a širokého okolia.  
 
“IPOEX 2023“  
konferencia, jún 2023, Ustroň Poľsko, sstvp@sstvp.sk 
Obsahom konferencie je výmena skúseností z výskumu a praxe, prezentácie 
a príspevky na témy chémia a technológia výroby výbušnín, bezpečnosť ich 
používania v podzemných a povrchových ťažbách. Jej hlavným cieľom je vytvoriť 
fórum na diskusiu pre vedcov a pracovníkov z praxe k problematike výroby                                 
a bezpečného používania výbušnín.  
 
SVETOVÁ ODBORNÁ KONFERENCIA EFEE   
konferencia, 10.–12.9.2023, Dublin, Írsko, sstvp@sstvp.sk 
Cieľom podujatia EFEE (European Federation of Explosives Engineers) je prezentácia 
najnovších poznatkov z vedy, výskumu a praxe pri použití vŕtacích a trhacích prác                       
na povrchu aj v podzemí, výmena skúseností odborníkov z celého sveta. 
 
“TRHACÍ TECHNIKA & PYROTECHNIKA“ 
konferencia, 4.–6.10.2023, Valeč u Hrotovic Česká republika, sstvp@sstvp.sk 
Obsahom medzinárodného podujatia je výmena odborných skúseností z výskumu  
a výkonu vŕtacích a trhacích prác, informácií o nových technických prostriedkoch 
a legislatívnych normách vo forme prednášok a diskusie k predneseným témam. 
Konferencia sa koná za účasti zahraničných delegátov a pracovníkov českej banskej 
správy. 
 
REGIONÁLNE ODBORNÉ DNI 
prednáška, seminár, sympózium, rok 2023, podľa pozvánky, sstvp@sstvp.sk 
Odborné stretnutia v regiónoch Slovenska s prednáškami a diskusiou z technológie 
vŕtacích a trhacích prác na povrchu aj v podzemí, prezentácia nových poznatkov 
z vedy, výskumu a praxe spojené s ukážkami technológie výkonu trhacích prác 
a praktického merania seizmických účinkov na okolie, organizované pre pracovníkov 
v odbore, študentov, doktorandov, partnerské organizácie a záujemcov o odbornú 
činnosť našej spoločnosti. 
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SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE TRIBOLÓGIU A TRIBOTECHNIKU 
(SSTT) 

SSTT, Koceľova 15, 815 94  Bratislava  

Predseda: 
Ing. Peter ŠEVČÍK 
Koceľova 15, 815 94 Bratislava 
0908 640 185                
tribologia.sstt@gmail.com     

Tajomník:  
Bc. Milan RÁŠO 
Koceľova 15, 815 94 Bratislava 
0907 703 373 
tribologia.sstt@gmail.com     

 
 
KURZ TRIBOTECHNIK  
kurz, rok 2023, miesto bude včas upresnené, tribologia.sstt@gmail.com     
Kurz je  určený pre pracovníkov z technickej oblasti starostlivosti o základné 
prostriedky, a to pre výkon a organizáciu tribotechniky, tribotechnickej diagnostiky 
a analýzy mazív podľa normy ISO 18436–4. 
 
VYDÁVANIE TRIBOTECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ 
odborné informácie, polročne, 2023 
Elektronické noviny na webovej stránke SSTT pre členov SSTT a ostatných 
odborníkov a záujemcov o tribotechnické informácie. 
 
KONZULTAČNÁ  A PORADENSKÁ SLUŽBA SSTT 
poradenstvo, rok 2023, tribologia.sstt@gmail.com    
Odborníci zo SSTT poskytnú informácie, technickú podporu  členom SSTT, ako aj 
ďalším záujemcom a organizáciám pri riešení tribologických a tribotechnických 
problémov.  
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SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
(SSŽP) 

SSŽP, Hlavná 63, 919 25 Šúrovce www.sszp.eu 

Predseda: 
doc. RNDr. Miroslav RUSKO, PhD. 
Hlavná 63, 919 25 Šúrovce 
0905 365 519       
mirorusko@centrum.sk 
sszp@centrum.sk 

Podpredseda: 
Ing. Ivan ŠIMKO, PhD. 
Fatranská 3100/6, 010 08 Žilina 
Tajomník:  
RNDr. Ján BENCÚR  
Železničiarov 12, 026 01 Dolný Kubín 

 

 
NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY V PRAXI   
konferencia, Bratislava, I. štvrťrok 2023, sszp@centrum.sk 
Medzinárodná vedecká konferencia je zameraná na problematiku uplatňovania 
proenvironmnetálne orientovaných nástrojov v praxi. Má za cieľ informovanie odbornej 
a vedeckej verejnosti, zástupcov samosprávy a štátnej správy, výmenu skúseností 
a prezentáciu nových výsledkov v problematike udržateľného rozvoja, environmentu  
a bezpečnosti. 
  
MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA   
konferencia, Bratislava, I. štvrťrok 2023, sszp@centrum.sk 
Medzinárodná vedecká konferencia zameraná na problematiku manažérstva 
životného prostredia a dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky. Poskytne 
odbornej a vedeckej verejnosti, zástupcom samosprávy a štátnej správy prezentáciu 
nových výsledkov a výmenu skúseností v problematike manažérstva životného 
prostredia. 
  
MOTIVATION  – EDUCATION –  TRUST – ENVIRONMENT – SAFETY 
konferencia, Trnava, II. štvrťrok 2023, sszp@centrum.sk 
Medzinárodná vedecká konferencia zameraná na problematiku motivácie, 
vzdelávania, dôvery, ochrany životného prostredia a bezpečnosti. Cieľom konferencie 
je výmena poznatkov a skúseností získaných v oblasti motivácie, vzdelávania, dôvery, 
ochrany životného prostredia a bezpečnosti. 
  
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ PROSTREDIA 
konferencia, Trnava, II. štvrťrok 2023, sszp@centrum.sk 
Medzinárodná vedecká konferencia zameraná na výmenu poznatkov a skúseností 
získaných pri zavádzaní integrovanej bezpečnosti a manažérskych systémov v praxi 
formou vedeckej diskusie.  
  
GLOBÁLNE EXISTENCIÁLNE RIZIKÁ  
konferencia, Bratislava, III. štvrťrok 2023, sszp@centrum.sk 
Medzinárodná vedecká konferencia zameraná na nové výsledky v problematike 
globálnych existenciálnych rizík, udržateľného rozvoja a bezpečnosti. 
  
SUSTAINABILITY – ENVIRONMENT – SAFETY 
konferencia, Bratislava, III. štvrťrok 2023, sszp@centrum.sk 
Medzinárodná vedecká konferencia zameraná na nové výsledky v problematike 
udržateľného rozvoja, environmentu a bezpečnosti.  
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ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA A NÁSTROJE NA JEJ UPLATŇOVANIE 
semináre,  workshopy, webináre, priebežne v roku 2023, sszp@centrum.sk 
Cieľom aktivít je výmena poznatkov a skúseností získaných pri implementovaní 
environmentálnej politiky v praxi. 
  
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, SAFETY, EDUCATION  AND 
MANAGEMENT 
vydanie vedeckého časopisu, jún a november 2023, sszp@centrum.sk 
 
 
 
 
 

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PROPAGÁCIE VEDY A TECHNIKY 
(SSPVaT) 

SSPVaT, Koceľova 15, 815 94 Bratislava 

Predseda: 
doc. Ing. Ján LEŠINSKÝ, CSc. 
Koceľova 15, 815 94 Bratislava 
0905 245 214 
jan.lesinsky@stuba.sk 

Tajomník / podpredseda:  
Ing. Ján KANDRÁČ, CSc. 
RISK CONSULT, s.r.o., Račianska 72 
831 02 Bratislava 
0907 723 616    jan.kandrac@riskconsult.sk 

 
OPAKOVACIA ODBORNÁ PRÍPRAVA PO PIATICH ROKOCH PRE 
ŠPECIALISTOV NA PREVENCIU ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ  
školenie,  9.–13.1.2023, Bratislava, Strelecký zväz SR, viera.gersova@adapt.sk 

Odborná  opakovacia príprava  v rozsahu 40 hodín k overeniu odbornej spôsobilosti 
špecialistov v zmysle   zákona  č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných 
havárií ... (Smernica SEVESO III). 
  
OPAKOVACIA ODBORNÁ PRÍPRAVA PO PIATICH ROKOCH PRE 
ŠPECIALISTOV NA PREVENCIU ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ  
školenie,  jún 2023, Bratislava, Strelecký zväz SR, viera.gersova@adapt.sk 

Odborná  opakovacia príprava  v rozsahu 40 hodín k overeniu odbornej spôsobilosti 
špecialistov v zmysle   zákona  č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných 
havárií ... (Smernica SEVESO III). 
 
FIRE SAFETY 2023  
seminár, 5.–7.6.2023, Hotel PATRIA, Štrbské Pleso, jan.kandrac@riskconsult.sk 

Medzinárodný odborný seminár špecialistov v oblasti požiarnej bezpečnosti jadrových 
elektrární  zameraný na výmenu najnovších poznatkov v predmetnej oblasti. 
 
ZÁKLADNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA  PRE ŠPECIALISTOV NA PREVENCIU 
ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ  
školenie, apríl – jún  2023, Bratislava, Strelecký zväz SR, viera.gersova@adapt.sk, 
jan.kandrac@riskconsult.sk 
Odborná  príprava  v rozsahu 160 hodín k overeniu odbornej spôsobilosti špecialistov 
v zmysle   zákona  č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií ... 
(Smernica SEVESO III). 
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SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ ÚDRŽBY 
(SSU) 

SSÚ, Koceľova 15, 815 94 Bratislava www.ssu.sk 

Predseda: 
Ing. Gabriel DRAVECKÝ, PhD. 
Dolné Naštice 40 
957 01 Bánovce nad Bebravou 
+421 905 432 078, dravecky@ssu.sk 

Podpredseda: 
doc. Ing. Juraj GRENČÍK, PhD. 
Žilinská univerzita, SjF, KDMT,  
Univerzitná 1, 010 26 Žilina 
0903 682 207  grencik@ssu.sk       

 
 
ODBORNÝ  SEMINÁR  O ÚDRŽBE PRE TECHNICKÚ  UNIVERZITU  
V KOŠICIACH 
seminár, marec 2023, TU v Košiciach, pacaiova@ssu.sk 
Cieľom seminára je zvýšiť povedomie o údržbe pre študentov Strojníckej fakulty 
v treťom až piatom ročníku pre zveľaďovanie údržby na Slovensku  
 
NÁRODNÉ FÓRUM ÚDRŽBY 2023 
konferencia, 30.–31.5.2023, hotel Patria, Štrbské Pleso, grencik@ssu.sk 

Podujatie, na ktorom sa stretáva vyše 200 manažérov a špecialistov údržby, 
popredných firiem ponúkajúcich služby v údržbe zo Slovenska i zahraničia, ako  
i odborníkov z akademickej pôdy. 
 
MANAŽER  ÚDRŽBY  
vzdelávanie,  jún 2023, Púchov, dravecky@ssu.sk 
Cieľom vzdelávania vedúcich pracovníkov údržby je získať znalosti a zručnosti 
v riadení údržby na európskej úrovni. Osvojiť si metódy, základné nástroje a prístupy 
pre plánovanie, realizáciu, kontrolu a zlepšovanie údržbárskych činností a vedieť ich 
implementovať v riadení údržby majetku. 
 
MAINTENANCE – AUTOMOTIVE 2023 
konferencia, október 2023 ,Trnava; dravecky@ssu.sk 
Cieľom konferencie je oboznámenie sa možnosťami využitia skúseností v údržbe  
v spoločnostiach, ktoré sú naviazané na automobilový priemysel SR. 
 
NORMY V ÚDRŽBE V SPOLUPRÁCI S EFNMS 
seminár, november 2023, TU v Košiciach, pacaiova@ssu.sk  
Cieľom seminára je poukázať na normy v údržbe a ich uplatnenie v manažérstve 
a vykonávaní údržby. 
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SLOVENSKÁ STAVEBNÁ VEDECKO-TECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ 
(SStVTS) 

 SStVTS,  Koceľova 15, 815 94 Bratislava 

Predseda: 
Ing. Ľubomír MRAVEC 
Kollárova 53 
974 01  Banská Bystrica 
0902 917 591 
zsvtsdtba@gmail.com 

1. podpredseda: 
prof. Ing. Anton PUŠKÁR, PhD. 
0903 783 764  anton.puskar@stuba.sk 
Tajomník: 
Ing. Eugénia KISELYOVÁ 
Koceľova 15, 815 94  Bratislava 
0915 241 438       stav@zsvts.sk 

 
ODBORNÝ SEMINÁR 
seminár, apríl 2023, anton.puskar@stuba.sk 
Odborné podujatie SStVTS v spolupráci s Priemyselnou školou stavebnou v Trenčíne. 
 
TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2023 
konferencia, 17.–19.5.2023, Štrbské Pleso, stav@zsvts.sk 
Medzinárodné podujatie, ktoré technicky zabezpečuje TSUS, n.o. Téma podujatia: 
Prvý krok k energetickej nezávislosti. 
 
PODUNAJSKO 
exkurzia, jún 2023, povodie Dunaja, lzilinsky@gmail.com 
Spoločnosť pripravuje tradičnú exkurziu zameranú na povodie Dunaja.  
 
TAJOMNÉ KRÁSY RUMUNSKA 
exkurzia, 18.-23.9.2023, Rumunsko, stav@zsvts.sk 
Pripravuje sa exkurzia do tejto južne ležiacej krajiny.  
 
PREPOJENIE TEÓRIE S PRAXOU 
exkurzie, rok 2023, Slovensko, lzilinsky@gmail.com 
SStVTS v spolupráci so SvF STU v Bratislave pripraví niekoľko technických exkurzií. 
 
TEMATICKÉ EXKURZIE 
exkurzie, rok 2023, KE, TN, LM, BB, stav@zsvts.sk 
Tematické exkurzie pre priemyselné školy za účelom prepojenia školy s praxou. 
 
PREDNÁŠKOVÉ CYKLY 
prednášky, rok 2023, Slovensko, stav@zsvts.sk 
Ide o prednáškové cykly pre Stavebnú fakultu STU v Bratislave,  Stavebnú fakultu  ŽU 
v Žiline, Stavebnú fakultu v Košiciach na aktuálne témy stavebníctva. 
 
ĎALŠIE SEMINÁRE 
semináre, rok 2023, Košice, stav@zsvts.sk 
SStVTS  v spolupráci s Centrom odborného vzdelávania KSA Košice plánuje 
zrealizovať ďalšie semináre (názvy budú určené neskôr). 
 
KLUBOVÉ DNI 
klubové stretnutia, rok 2023, Bratislava, stav@zsvts.sk 
V roku 2023 sa uskutočnia dve klubové stretnutia s jedným, alebo dvoma 
prednášateľmi na aktuálnu tému súčasnosti. 
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SLOVENSKÁ STROJÁRSKA SPOLOČNOSŤ 
(SSS) 

SSS, Fakulta špeciálnej techniky TU Alex. Dubčeka, Ku Kyselke 49, 911 06 Trenčín 

Prezident: 
doc. Ing. Jozef MAJERÍK, PhD. 
Ku kyselke 469, 911 06 Trenčín 
0907 409 452 
jozef.majerik@tnuni.sk  
 

Viceprezident: 
doc. Ing. Igor BARÉNYI, PhD.   
Ku kyselke 469, 911 06 Trenčín 
0905 181 340 igor.barenyi@tnuni.sk 
 
Tajomníčka: 
Ing. Mária KUBASÁKOVÁ   
0917 058 777  maria.kubasakova@tnuni.sk 

 

 
MATERIALS AND TECHNOLOGIES FOR DEFENCE AND SECURITY 2023 
(MATEDAS) 
konferencia, 24-26.5.2023, Brno - Lednice, Česko, zbynek.studeny@unob.cz, 
jozef.majerik@tnuni.sk 

17. ročník konferencie Materiály a technológie pre výrobu obrannej a špeciálnej 
techniky – MATEDAS 2023 (Materials and Technologies for Defense and Security 
2023). Konferencia sa bude opäť konať pri príležitosti medzinárodného veľtrhu IDET 
2023. Zameranie medzinárodnej vedeckej konferencie bude na oblasti pokročilých 
strojárskych materiálov a technológií, bezpečnosti, aditívnej výroby  
a biokompatibilných materiálov. Organizátormi konferencie sú Fakulta vojenských 
technológií Univerzity obrany v Brne (CZ), Fakulta špeciálnej techniky TnUAD  
v Trenčíne a Slovenská strojárska spoločnosť SSS-ZSVTS (SVK), Fakulta 
mechanicko- technologická v Stalowej Woli Politechniky Rzeszowskej (PL). 
 
„MSV  BRNO 2023"  
zájazd na strojársky veľtrh, jeseň 2023, Brno, jozef.majerik@tnuni.sk 
Spoločnosť plánuje usporiadať pre členov SSS, ako aj nečlenov SSS   z radov 
študentov Fakulty špeciálnej techniky a záujemcov z priemyselnej praxe návštevu 
medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne. 
 
ODBORNÉ PREDNÁŠKY 
prednášky, november 2023, FŠT TU AD v Trenčíne, maria.kubasakova@tnuni.sk   
www.fst.tnuni.sk 
Členovia Slovenskej strojárskej spoločnosti v rámci Týždňa Vedy techniky na 
Slovensku 2023 zabezpečia vybrané prednášky z oblasti strojárskych technológií  
a materiálov, v ktorých budú zahrnuté aj ich vlastné výsledky výskumu a určené budú 
primárne pre študentov II. a III. stupňa VŠ štúdia v strojárskych odboroch, ako aj pre 
širokú odbornú verejnosť.      
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SLOVENSKÁ SVETELNOTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ 
(SSTS) 

SSTS, FEI STU v Bratislave,  
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava   

http://www.ssts.sk/ 
 

Predseda: 
prof. Ing. Dionýz GAŠPAROVSKÝ, PhD. 
FEI STU v Bratislave 
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 
0903 455 035 
dionyz.gasparovsky@stuba.sk 

Tajomník:  
doc. Ing. Stanislav DARULA, CSc. 
SAV, Dúbravská cesta 9 
845 03 Bratislava 
02 / 5930 9267 
stanislav.darula@savba.sk 

 
NADVÄZNOSŤ A SÚVISLOSŤ OSVETLENIA S INÝMI PROFESIAMI 
VO VÝSTAVBE 
seminár, 14.3.2023, online, stanislav.darula@savba.sk 
Webinár sa pokúsi hľadať postavenie osvetlenia v tomto zložitom súkolí a bude 
vyšetrovať vzájomné vzťahy s inými profesiami s cieľom optimalizácie procesov  
z hľadiska plynulosti výstavby, minimalizácie sklzu v harmonogramoch, minimalizácie 
odchýlok od zámerov a návrhov či koordinácie parametrov a interoperability 
technických prvkov stavieb. Webinár pokrýva celý časový rozsah stavieb od ich 
plánovania, samotnej výstavby, uvedenia do prevádzky, prevádzky a údržby až po 
konečnú likvidáciu. Predmetom webinára je denné i umelé osvetlenie. Teoretické 
princípy, legislatívne a normatívne požiadavky budú popretkávané praktickými 
odporúčaniami a skúsenosťami z inžinierskej praxe.  
 
„NÁVRH OSVETLENIA POMOCOU SOFTVÉRU DIALUX“ 
kurz, 18.4.2023, stanislav.darula@savba.sk 
Odborný kurz je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú naučiť pracovať so 
softvérom DIALUX pre návrh osvetlenia alebo ktorí sa chcú v použití tohto softvéru 
zdokonaliť. V rámci kurzu budú vysvetlené funkcie a základné postupy od vytvorenia 
projektu, vloženia potrebných vstupných údajov, nastavenia podmienok, spustenia 
výpočtu, prezerania a kontroly výsledkov až po tlačové výstupy a dokumentáciu. 
Frekventanti kurzu sa budú venovať aj priestorovému modelovaniu, rôznym 
aplikačným oblastiam (interiérové osvetlenie, exteriérové osvetlenie, verejné 
osvetlenie, iluminácia, núdzové osvetlenie, denné osvetlenie). Všetky postupy sa budú 
prezentovať aj na konkrétnych príkladoch. Frekventanti si prácu so softvérom 
vyskúšajú súbežne s výkladom. Lektori sa účastníkom kurzu budú venovať 
individuálne. Účastníci obdržia certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu.  
 
OSVETLENIE V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE A ENERGETICKEJ KRÍZY 
seminár, máj 2023, online, stanislav.darula@savba.sk 
Balansujeme na hranici energetickej krízy. Dochádza k obmedzovaniu a nezriedka aj 
vypínaniu osvetlenia z verejných zdrojov. V oblastiach vojnového konfliktu v zahraničí 
sa k tomu pridávajú aj problémy súvisiace so stavom technickej infraštruktúry, 
v krajnom prípade úplné zlyhanie systémov. Ako zabezpečiť osvetlenie v takýchto 
mimoriadnych situáciách? Aké dôsledky sa dajú očakávať pri obmedzovaní a vypínaní 
osvetlenia? Aké náhradné opatrenia treba prijať na kompenzáciu nedostatočného 
osvetlenia? Odpovede na tieto otázky budú spoločne hľadať účastníci odborného 
seminára interaktívnou formou. Seminár sa bude zaoberať aj otázkami implementácie 
opatrení. Navrhované riešenia prispejú k príprave smernice Slovenskej 
svetelnotechnickej spoločnosti.  
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SLOVALUX 2023 
seminár, 15.-16.6.2023, online, stanislav.darula@savba.sk 
Podujatie je zamerané na výmenu praktických skúseností a vytvorenie platformy pre 
diskusiu o odborných otázkach svetelnotechnickej praxe. Cieľom seminára je 
informovať širokú odbornú verejnosť o najnovších poznatkoch z oblasti svetelnej 
techniky, najnovších vydaných a pripravovaných normách a odborných publikáciách. 
Ústrednou témou aktuálneho ročníka seminára SLOVALUX budú environmentálne 
hľadiská osvetlenia. Súčasťou seminára bude aj sprievodná výstavka. 

MODERNÉ OSVETLENIE DOMÁCNOSTÍ 
seminár, september 2023, online, stanislav.darula@savba.sk 
Osvetlenie domácností patrí nepochybne k najrozšírenejším a súčasne aj 
najprístupnejším aplikáciám svetelnej techniky. Veď umelé osvetlenie má doma každý 
z nás. Kedysi stačil svetelný vývod či luster uprostred miestnosti a vypínač pri dverách, 
dnes sú nároky obyvateľov oveľa vyššie. A moderná technika ponúka nepreberné 
množstvo riešení s variabilným riadením a integratívnymi funkciami. Na seminári budú 
predstavené tézy novej normy pre osvetlenie domácností, ktorej vydanie sa 
predpokladá v priebehu roka 2023. Odborníci z praxe doplnia teoretický výklad o svoje 
praktické skúsenosti a odporúčania. Dôraz sa okrem fotometrických požiadaviek bude 
klásť na architektonické hľadisko osvetlenia.  
 
KURS OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY (XXXVI.) 

konferencia, 9.-11.10.2023, Loučná nad Desnou, Česko, stanislav.darula@savba.sk 
Konferencia je určená pre projektantov, architektov a prevádzkovateľov osvetľovacích 
sústav, investorov, výrobcov svetelnej techniky, výrobcov komponentov pre svetelnú 
techniku, orgány hygienickej služby. Na konferencii odznejú informácie zamerané na 
praktické aplikácie a je priestorom na odborné diskusie v oblasti svetelnej techniky 
a osvetľovania umelým a denným svetlom.  
 
KURZ SVETELNEJ TECHNIKY 
kurz, október 2023, online, stanislav.darula@savba.sk 
Jednodňový kurz bude venovaný základom svetelnej techniky. Kurz je zameraný na 
získanie základných poznatkov o svetelnej technike, rôznych aplikáciách umelého 
osvetlenia (domácnosti, pracoviská, verejné osvetlenie, núdzové osvetlenie), 
energetickej efektívnosti, predpisoch a normách v oblasti osvetlenia. Kurz bude mať aj 
praktickú časť s návrhom a meraním osvetlenia. Účastníci obdržia certifikát 
o úspešnom absolvovaní kurzu. 
 
OSVETLENIE ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ 
seminár, november 2023, online, stanislav.darula@savba.sk 
Seminár sa bude zaoberať zvláštnou, no zároveň i zaujímavou aplikáciou svetelnej 
techniky. Osvetlenie v budovách zdravotníckych zariadení kladie vysoké nároky na 
bezpečnosť, spoľahlivosť a sterilnosť osvetľovacích zariadení, pričom musí 
poskytovať vysoký zrakový výkon aj zrakovú pohodu. Pri osvetlení operačného poľa 
sa vyžadujú absolútne najvyššie úrovne intenzity osvetlenia, aké naše normy poznajú. 
Pre nemocničné izby sú k dispozícii špeciálne typy svietidiel a svetelných systémov 
s mnohými integrovanými funkciami. Na dezinfekciu sa používajú germicídne žiariče. 
Vzhľadom na charakter prevádzky má mimoriadne dôležitú úlohu núdzové osvetlenie. 
Normatívne požiadavky, ultramoderná technika, praktické skúsenosti a odporúčania 
pre návrh osvetlenia.  
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SLOVENSKÁ VÁKUOVÁ SPOLOČNOSŤ 
(SVS) 

SVS, Vazovova 5, 812 43 Bratislava www.svs.stuba.sk 

Predseda: 
prof. Ing. Robert REDHAMMER, PhD. 
Slovenská akreditačná agentúra pre 
vysoké školstvo, Nám. slobody 6943/11 
P.O. Box 7, 811 06 Bratislava 15 
0918 669 118  
robert.redhammer@saavs.sk 

Tajomník:  
Ing. Andrej VINCZE, PhD. 
MLC CVTI,  
Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava 
0903 328 453  
andrej.vincze@cvtisr.sk 

 

 
VYBRANÉ PREDNÁŠKY Z OBLASTI VÁKUA 
semináre, máj – november 2023, Bratislava, marian.vesely@stuba.sk 
Odborné semináre spolu s vybranými prednáškami z vákuovej problematiky. 
 
19. JOINT VACUUM CONFERENCE 
konferencia, 19.–23.6.2023, Hotel Trigan Štrbské Pleso, andrej.vincze@cvtisr.sk 
Vedecká konferenciá vákuových spoločností Česka, Rakúska, Maďarska, Chorvátska, 
Slovinska a Slovenska s príspevkami z vedy a výskumu ale aj z aplikovaného 
priemyslu. 
  
ŠKOLA VÁKUOVEJ TECHNIKY/KURZ VÁKUOVEJ TECHNIKY 
kurz, pred alebo po 19 JVC, Hotel Trigan, Štrbské Pleso, skolavt@gmail.com 
Kurz  pre doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov, ale aj technikov  
z priemyslu. 
  
PREDNÁŠKY  EXPERTOV ZO ZAHRANIČIA 
prednášky, rok 2023, STU, Vazovova 5, Bratislava, viliam.vretenar@stuba.sk  
marian.vesely@stuba.sk 
SVS pripravuje prednášky významných expertov zo zahraničia, ktoré sa uskutočnia 
v budove Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 
 
ODBORNÉ EXKURZIE I 
exkurzie, rok 2023, Centrum STU pre nanodiagnostiku,  
viliam.vretenar@stuba.sk  marian.vesely@stuba.sk 
Organizovanie odborných exkurzií pre doktorandov a študentov na unikátnych 
zariadeniach ARM TEM mikroskopu a Augerovho spektrometra. 
  
ODBORNÉ EXKURZIE II 
exkurzie, rok 2023, MLC CVTI, andrej.vincze@cvtisr.sk 
Exkurzie na unikátnom zariadení SIMS v Medzinárodnom laserovom centre. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

41 

SLOVENSKÁ VEDECKOTECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ DOPRAVY 
(SVTS-D) 

SVTS-D, Koceľova 15,  
815 94 Bratislava 

www.svts-doprava-uniza.sk/php 
www.kpz.sk 

Predseda: 
Ing. Milan KLUBAL 
0905 738 687   
milan.klubal@seznam.cz 

Podpredseda: 
Ing. Daniel BALUCHA 
0903 787 140   danielbalucha888@gmail.com      
Tajomník:  
Ing. Vojtech KRÄMER 
0903 413 315   kramer.vojtech@gmail.com 

 

 
13. ROČNÍK MEMORIÁLU ING. MARIÁNA ŠKOLNÍKA – PO STOPÁCH 
MALOKARPATSKÝCH ŽELEZNÍC – KATARÍNKA 
exkurzia, 29.4.2023, Naháč - Katarínka, kpzt@kpzt.sk 
Každoročne konaný pochod z Naháča na Katarínku na počesť 1. predsedu KPŽT. 
 
BRIGÁDA NA EXPOZÍCII KPŽT 
firemný deň, máj 2023, Expozícia KPŽT na 4. nástupišti ŽST Trnava, kpzt@kpzt.sk 
Brigáda členov klubu na Expozícii KPŽT – obnova náteru na reklamných skrinkách, 
oprava vonkajšej steny vozňa. 
 
BRIGÁDA NA LESNEJ ŽELEZNICI NA KATARÍNKE 
firemný deň, jún 2023, lesná železnica na Katarínke, kpzt@kpzt.sk 
Brigáda členov klubu na Expozícii KPŽT – obnova náteru na reklamných skrinkách, 
oprava vonkajšej steny vozňa. 
 

ŽELEZNICA OČAMI DETÍ  
firemný deň, 2.6.2023, Expozícia KPŽT, ŽST Trnava, kpzt@kpzt.sk 
Podujatie KPŽT v rámci MDD pre deti z materskej škôlky – exkurzia Expozície KPŽT 
a súťaž pre deti v maľovaní obrázkov so železničnou tematikou. 
 
EXKURZIA   
exkurzia, júl 2023, miesto bude schválené na výročnej členskej schôdzi konanej 
v marci 2023, kpzt@kpzt.sk 
 

EXKURZIA - MLADĚJOVSKÁ PRIEMYSELNÁ ŽELEZNICA, PRIEMYSELNÉ 
MÚZEUM MLADĚJOV 
exkurzia, 25.–27.8.2023, Mladějov, kpzt@kpzt.sk 
Každoročne konaná 3. dňová exkurzia zameraná na úzkorozchodné a lesné železnice 
v SR a okolitých krajinách. Návšteva priemyselného múzea a jazda historickým 
vlakom po priemyselnej železnici. 
 
ŠTUDUJ DOPRAVU – PARTICIPÁCIA KPŽT NA DNI OTVORENÝCH DVERÍ SPŠ 
DOPRAVNEJ V TRNAVE A PREZENTÁCIE ZAMESTNANIA V DOPRAVE POD 
ZÁŠTITOU MDV SR. 
firemný deň, október 2023, Expozícia KPŽT - ŽST Trnava, kpzt@kpzt.sk 
Každoročne konaná akcia, počas ktorej je sprístupnená Expozícia KPŽT na  
4. nástupišti ŽST Trnava. 
 

http://www.svts-doprava-uniza.sk/php
http://www.kpz.sk/
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ŽELEZNICE V TRNAVSKOM REGIÓNE          
konferencia, 19.10.2023, Radnica mesta Trnava, kpzt@kpzt.sk 
Už 10. ročník pravidelne konanej konferencie zameranej na históriu, súčasnosť 
a budúcnosť železníc v Trnavskom regióne.  
 
ODBORNÉ ŠKOLENIA 
školenia, mesačne, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, lumir.peceny@uniza.sk 
Cieľom akcií je odbornými školeniami zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov dopravného 
odboru v dopravnom laboratóriu Katedry železničnej dopravy Fakulty prevádzky a 
ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. 
 
PROPAGÁCIA VEDY A TECHNIKY PRE PREDŠKOLSKÚ A ŠKOLSKÚ MLÁDEŽ 
exkurzie, mesačne, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, lumir.peceny@uniza.sk 
Cieľom akcií je formou odborných exkurzií v dopravnom laboratóriu Katedry 
železničnej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej 
univerzity v Žiline propagovať vedu a techniku pre predškolskú a školskú mládež. 
 
VÝROBA KOĽAJNÍC 
exkurzia, 2. štvrťrok 2023, Třinecké železiarne, Třinec (ČR), martin.kendra@uniza.sk 
Cieľom akcie je oboznámiť študentov s výrobou koľajníc, prácou na železničnej vlečke 
a využitím dopravných a manipulačných zariadení. 
 
NEKONVENČNÉ DOPRAVNÉ SYSTÉMY 
exkurzia, 2. štvrťrok 2023, Tatry mountain resort, a.s., Vysoké Tatry, 
martin.kendra@uniza.sk 
Cieľom akcie je oboznámiť študentov s prevádzkou a zabezpečením nekonvenčných 
dopravných systémov vo Vysokých Tatrách. 
 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V DOPRAVNOM LABORATÓRIU KATEDRY 
ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY 
deň otvorených dverí, 1. a 4. štvrťrok 2023, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, 
lumir.peceny@uniza.sk  
Cieľom akcie je formou dňa otvorených dverí v dopravnom laboratóriu Katedry 
železničnej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej 
univerzity v Žiline propagovať vedu a techniku pre širokú laickú verejnosť. 
 
VOD – MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O OSOBNEJ DOPRAVE 
Konferencia, 3. štvrťrok 2023 Bratislava, milan.klubal@seznam.cz 
Ako môže verejná doprava, najmä koľajová prispieť k trvale udržateľnej mobilite 
v mestách a mestských aglomeráciách. 
 
MESAČNÉ KLUBOVÉ PODUJATIA 
prednáška a stretnutie, mesačne celý rok 2023, kramer.vojtech@gmail.com 
Pre členov spoločnosti i pre odbornú verejnosť SVTS-D pripravuje prednášky na 
aktuálne témy. 
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SLOVENSKÁ VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ 
(SVHS) 

Koceľova 15, 815 94 Bratislava 

Predseda: 
Ing. Pavel HUCKO, CSc. 
Koceľova 15, 815 94 Bratislava    
0903 266 136       
huckopav@gmail.com               

Podpredseda: 
Ing. Stanislav DOBROTKA 
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. 
Odštepný závod Košice  
Ďumbierska 14, 041 59 Košice 
s.dobrotka.st@gmail.com 

 
 

VZORKOVANIE POVRCHOVÝCH VÔD 2023 
kurz, 28.–29.3.2023, Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH), 
Bratislava,  zuzana.velicka@vuvh.sk, www.vuvh.sk 
Cieľom kurzu je získanie poznatkov o všeobecných zásadách pri odbere, logistike 
odberu vzoriek povrchových vôd, zabezpečenia a kontrole kvality pri odbere, príprave 
programov vzorkovania a monitorovania, o zásadách odberu mikrobiologických, 
biologických, fyzikálno-chemických a rádiologických ukazovateľov povrchovej vody.  
Kurz bude zameraný na techniky odberov povrchových vôd (mikrobiológia, 
fytoplanktón, stanovenie obsahu chlorofylu-a, fytobentos, makrozoobentos, chemické 
ukazovatele stanovené na mieste odberu). Kurz bude prebiehať on-line formou.  
 
DETERMINAČNÝ KURZ – ROZSIEVKY 
apríl 2023, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava, 
zuzana.velicka@vuvh.sk, www.vuvh.sk 
Kurz je určený pre zamestnancov podnikov povodí, vodárenských spoločnosti, úradov 
verejného zdravotníctva a ostatných pracovníkov, ktorí majú záujem prehlbovať svoje 
poznatky zamerané na determináciu špecifickej skupiny rias – rozsievok 
(Bacillariophyceae). Cieľom kurzu je získanie poznatkov o základných determinačných 
znakoch jednotlivých taxónov rozsievok. Kurz povedie Dr. Lucia Sochuliaková a bude 
prebiehať on-line formou. 
 
KURZ VODOHOSPODÁROV, I. STUPEŇ 
15.–19.5.2023, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava, 
adriana.palugova@vuvh.sk, erika.remesicova@vuvh.sk, www.vuvh.sk 
Cieľom kurzu je získanie základných poznatkov a prehľadu z problematiky vodného 
hospodárstva s možnosťou ich prehlbovania v jednotlivých oblastiach, riešenie 
metodických problémov vodohospodárskych činností. 
 
MIKROBIOLOGICKÝ KURZ  
kurz, máj 2023, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava,  
marianna.cichova@vuvh.sk, miloslava.proksova@vuvh.sk, www.vuvh.sk 
Cieľom kurzu je poskytnúť nové informácie v oblasti mikrobiológie vôd so zameraním 
najmä na zmeny v metodických a legislatívnych požiadavkách, v oblasti požiadaviek 
na laboratórnu prax v akreditovaných laboratóriách ako aj na informovanie o nových 
metódach v oblasti mikrobiologického výskumu. Kurz je určený najmä pre pracovníkov 
vodohospodárskych, vodárenských a iných laboratórií, ktoré sa venujú 
mikrobiologickým a biologickým analýzam vôd.  
 
 

http://www.vuvh.sk/
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HYDROCHÉMIA 2023 „NOVÉ ANALYTICKÉ METÓDY V CHÉMII VODY“ 
konferencia, 31.5.–1.6.2023, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava, 
pavel.hucko@vuvh.sk, svhsvv@gmail.com, huckopav@gmail.com, www.vuvh.sk 
Cieľom konferencie s medzinárodnou účasťou je vytvoriť priestor pre prezentáciu 
najnovších poznatkov v oblasti  hydrochémie v SR a ČR a tiež pre odborné diskusie 
účastníkov konferencie. 
 
KONZULTAČNÉ DNI PRACOVNÍKOV VODOHOSPODÁRSKYCH 
RÁDIOCHEMICKÝCH LABORATÓRIÍ 
konzultačné dni, september 2023, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava, 
radiochemia@vuvh.sk, www.vuvh.sk 
Cieľom konzultačných dní je poskytnúť nové, komplexné informácie z oblasti 
rádiológie a rádiochémie, reagovať na požiadavky praxe, umožniť vzájomnú 
komunikáciu medzi odborníkmi z jednotlivých oblastí rádiológie a pracovníkmi 
hydroanalytických laboratórií s užšou špecializáciou v oblasti rádiochémie, rezortov 
vodárenských spoločností, životného prostredia, zdravotníctva a iných neštátnych 
subjektov. 
 
KURZ VODOHOSPODÁROV, II. STUPEŇ 
kurz, 18.–22.9.2023, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava, 
adriana.palugova@vuvh.sk, erika.remesicova@vuvh.sk, ww.vuvh.sk 
Cieľom kurzu je získanie základných poznatkov a prehľadu z problematiky vodného 
hospodárstva s možnosťou ich prehlbovania v jednotlivých oblastiach, riešenie 
metodických problémov vodohospodárskych činností. 
 
KURZ VZORKOVANIA PODZEMNÝCH A ODPADOVÝCH VÔD  
kurz, 9.–11.10.2023, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava,  
adriana.palugova@vuvh.sk, maria.mihalikova@vuvh.sk, maria.dubcova@vuvh.sk, 
www.vuvh.sk 
Cieľom kurzu je získanie základných poznatkov a prehľadu z problematiky vzorkovania 
podzemných a odpadových vôd s možnosťou ich prehlbovania v jednotlivých 
oblastiach, riešenie metodických problémov vodohospodárskych činností. 
 
REKONŠTRUKCIE STOKOVÝCH SIETÍ A ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD 
konferencia, 18.– 20.10. 2023, Podbanské, Grand hotel Permon, 
dagmar.drahovska@vuvh.sk, www.vuvh.sk  
Cieľom 13. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou je oboznámiť odbornú 
verejnosť s najnovšími poznatkami, postupmi a technológiami, umožňujúcimi 
bezpečné a ekologicky vyhovujúce odvádzanie, čistenie odpadových vôd 
a nakladanie s čistiarenským kalom.  
 
HYDROBIOLOGICKÝ DETERMINAČNÝ KURZ  
kurz, november 2023, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava, 
zuzana.vrablova@vuvh.sk, margita.lestakova@vuvh.sk, www.vuvh.sk 
Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s aktuálnymi informáciami identifikácie 
zástupcov vybranej skupiny organizmov. Zároveň je cieľom poskytnúť nové údaje 
o ekológii a rozšírení prezentovaných taxónov z hľadiska indikácie určitého stupňa 
ekologického stavu. 
 
 

mailto:lestakova@vuvh.sk
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MIKROBIOLOGICKÝ KURZ  
kurz, november 2023, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava, 
miloslava.proksova@vuvh.sk, marianna.cichova@vuvh.sk, www.vuvh.sk 
Cieľom kurzu je získanie základných poznatkov a praktických skúseností pre prácu 
v mikrobiologickom laboratóriu so zameraním na mikrobiologické analýzy vzoriek vôd. 
Teoretická časť poskytuje účastníkom aktuálne informácie o štandardných 
a alternatívnych metódach, ktoré sú v súčasnosti využívané vo vodohospodárskej 
praxi ako aj prehľad aktuálnych požiadaviek na laboratórnu prax v akreditovanom 
laboratóriu. Praktická časť je zameraná na osvojenie si základných techník 
spracovania a vyhodnocovania vzoriek vôd podľa platných štandardných metód. 
 
KONFERENCIA MLADÝCH ODBORNÍKOV 
konferencia, 12.11.2023, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, 
alena.blahova@shmu.sk, danica.leskova@shmu.sk, www.shmu.sk 
Podujatie s medzinárodnou účasťou z oblasti hydrológie, vodného hospodárstva, 
meteorológie, klimatológie a kvality ovzdušia ponúkne výsledky prác v jednotlivých 
odboroch a nové vedecké poznatky mladých ľudí či už z radov študentov vysokých 
škôl alebo vedeckých pracovníkov, zaoberajúcich sa príslušnými vednými odbormi. 
 
PROBLÉMY OCHRANY PODZEMNÝCH VÔD 
seminár, 6.12.2023, VÚVH, Bratislava, anna.patschova@vuvh.sk, 
adriana.palugova@vuvh.sk, lucia.misurova@vuvh.sk, www.vuvh.sk 
Cieľom seminára je prezentácia najnovších  poznatkov, názorov, vedomostí  
a skúseností odborníkov v problematike kvantitatívnej a kvalitatívnej ochrany 
podzemných vôd, ako najvýznamnejšej strategickej suroviny 21. storočia. Pozornosť 
bude venovaná problémom ochrany zdrojov povrchových vôd a suchozemským 
ekosystémom závislým na vodách, využívaniu pitných vôd, znečisťovaniu vôd  
z poľnohospodárskej a priemyselnej činnosti. 
 
 

SLOVENSKÁ ZVÁRAČSKÁ SPOLOČNOSŤ 
(SZS) 

SZS, Koceľova 15, 815 94 Bratislava www.szswelding.sk 

Predseda: 
Ing. Pavol RADIČ, PhD., EUR ING 
SZS, Koceľova 15, 815 94 Bratislava 
0918 452 894    zvaranie@centrum.sk 

Tajomník: 
Milan VLČEK 
SZS, Koceľova 15, 815 94 Bratislava 
szs@centrum.sk 

 

KLUB ZVÁRAČOV 
seminár, február až december 2023, Miesto: podľa požiadavky, 
zvaranie@centrum.sk 
Cieľom klubov zváračov je odovzdávanie skúsenosti z oblasti zvárania a príbuzných 
procesov. 
 
POTRUBÍ 2023 
konferencia, 21. –22.2.2023, Hotel Černigov, Hradec Králové, ČR, 
zvaranie@centrum.sk 
Medzinárodné podujatie je určené českým a slovenským odborníkom z oblasti 
nedeštruktívnej kontroly a skúšania, zváračským odborníkom a výrobcom ktorí sa 
zaoberajú výrobou potrubí, produktovodov, potrubných rozvodov a potrubných celkov. 



 

 

46 

POŽIADAVKY NA KVALITU VO ZVÁRANÍ PODĽA  EN ISO 3834 
seminár, január až december 2023, Bratislava, Nitra, Žilina, Žiar nad Hronom, Trenčín, 
Košice, Poprad, Prešov, zvaranie@centrum.sk 
Cieľom série seminárov je výklad základných požiadaviek na kvalitu podľa noriem radu 
STN EN ISO 3834 a súvisiacich predpisov. 
 
ZVAR 2023 
súťaž, január až december 2023, Bratislava, zvaranie@centrum.sk 
Súťaž SZS určená pre amatérskych fotografov je zameraná na ocenenie technických 
fotografií do nasledovných tematických okruhov: „Krásy zvárania",  „Človek a zvar"  
a „Čo nás pri zváraní trápi". 
 
IDET 2023 – BRNO 
zájazd, 24. –26.5.2023, Brno – Výstaviště MSV Brno, ČR, zvaranie@centrum.sk 
Cieľom akcie je návšteva medzinárodného veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky 
IDET. Ide o prezentácie obrannej techniky, dynamické ukážky zákrokov ozbrojených 
síl, konferencie venované otázkam bezpečnosti vrátane kybernetickej. 
 
MODERNÉ METÓDY VÝROBY HRUBOSTENNÝCH ZVARENCOV 2023 
konferencia, apríl 2023, Košice, zvaranie@centrum.sk 
Medzinárodná konferencia je určená slovenským výrobcom stavebných strojov 
a zariadení pracujúcich v stavebníctve, manipulačnej techniky, rámov strojov 
a zariadení ako aj výrobcom oceľových konštrukcií veľkých hrúbok. 
 
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA  EN ISO 9001 
seminár, január až december 2023, Bratislava, Nitra, Žilina, Trenčín, Košice, Prešov, 
Poprad, zvaranie@centrum.sk 
Výklad systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001. 
 
SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA PODĽA  EN ISO 14001 
seminár, január až december 2023, Bratislava, Nitra, Žilina, Trenčín, Košice, Prešov, 
zvaranie@centrum.sk 
Výklad systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001. 
 
SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA PODĽA  ISO 45001 
seminár, január až december 2023, Bratislava, Nitra, Žilina, Trenčín, Košice, Prešov, 
zvaranie@centrum.sk 
Cieľom série seminárov je výklad systému environmentálneho manažérstva 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN ISO 45001. 
 
CENA SZS PRE ŠTUDENTOV/MATURANTOV SPŠS 
súťaž, apríl až jún 2023, Bratislava, zvaranie@centrum.sk 
Cieľom súťaže je vyhodnotenie kvality odborných maturitných prác na SPŠS. 
 
KVALITA VO ZVÁRANÍ 2023 
konferencia,3. –5.5.2023, Grand hotel Praha, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry 
zvaranie@centrum.sk 
22. ročník medzinárodnej konferencie je určený pracovníkom z oblasti 
zvárania, nedeštruktívneho testovania a deštrukčného skúšania materiálov. 
 

http://www.bvv.cz/idet/


 

 

47 

BEZPEČNOSŤ TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 2023 
konferencia, 25.–26.4.2023, Wellness hotel Chopok Demänovská dolina, Liptovský 
Mikuláš, zvaranie@centrum.sk 
Cieľom je poskytnúť aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti technických zariadení 
týmto účastníkom: manažéri útvarov hlavných mechanikov, špecialisti BOZP, revízni 
technici, bezpečnostní technici, inšpektori práce, prevádzkovatelia technických 
zariadení, výrobcovia technických zariadení, majitelia pracovných prostriedkov, 
servisné firmy a manažéri zodpovedajúci za bezpečnosť technických zariadení. 
 
CENA SZS PRE RIEŠITEĽOV ŠVOČ 
ocenenie, apríl až november 2023, Bratislava, Trnava, Nitra, Žilina, Trenčín, Zvolen, 
Prešov, Košice, zvaranie@centrum.sk 
Cieľom je vyhodnotenie prác študentov zapojených do ŠVOČ na technických fakultách 
v SR zameraných na strojárenstvo. 
 
28. MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2023 – NITRA 
Zájazdy na MSV, 23.–26.5.2023, výstavisko Agrokomplex v Nitre, odchod z Bratislavy, 
Trenčína, Vrútok, Zvolena a Trenčína, zvaranie@centrum.sk 
Cieľom zájazdu je zabezpečiť pre členov SZS dopravu na výstavisko Agrokomplex 
v Nitre, parkovné miesta v priestoroch výstaviska, vstupenky na MSV a podmienky 
k nadviazaniu kontaktov s vystavovateľmi. 
 
EUROWELDING 2023 
konferencia, 23.–26.5.2023, výstavisko Agrokomplex v Nitre, zvaranie@centrum.sk 
Cieľom konferencie EUROWELDING 2023 je oboznámenie širokej odbornej a laickej 
verejnosti s novými poznatkami z oblasti zvárania a príbuzných procesov. 
 
TECHFORUM 2023      CENA SZS ZA VEDU A TECHNIKU 2023 
súťaž, 23.–26.05.2023, výstavisko Agrokomplex v Nitre, zvaranie@centrum.sk 
Cieľom súťaže je ocenenie výsledkov vedy, výskumu a inovácií na vysokých školách 
a univerzitách technického zamerania v SR. 
 
CENA SZS ZA ZÁVEREČNÉ PRÁCE ŠTUDENTOV I., II. A III. STUPŇA 
ocenenie, máj až november 2023, Bratislava, Trnava, Nitra, Žilina, Trenčín, Zvolen, 
Prešov, Košice, zvaranie@centrum.sk 
Cieľom je ocenenie záverečných prác študentov technických fakúlt zameraných na 
strojárenstvo. Ocenenie sa udeľuje v troch kategóriách: "Cena SZS za bakalársku 
prácu"; "Cena SZS za inžiniersku prácu" a "Cena SZS za doktorandskú prácu".  
 
Regionálne kolá “MAJSTROVSTIEV SR VO ZVÁRANÍ 2023“ 
súťaž, jún až november 2023, Miesto konania: Košice, Prešov, Humenné, Brezno, 
Poprad, Žilina, Zvolen, Nitra, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Trnava, Bratislava 
zvaranie@centrum.sk 
SZS a spoločnosť Messer Tatragas, spol. s r.o. pripravili ďalší ročník súťaže, ktorej 
cieľom je prezentácia zvárania ako súťažnej disciplíny a výber najlepších kandidátov 
z jednotlivých kôl na celoslovenské finále. 
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NÁRODNÉ DNI ZVÁRANIA 2023 
konferencia, október 2023, Demänovská Dolina, Nízke Tatry, zvaranie@centrum.sk 
XIV. ročník medzinárodnej konferencie je určený pracovníkom z oblasti zvárania, 
nedeštruktívneho testovania a skúšania materiálov. 
 
MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH 2023 – BRNO 
zájazd, 10.–13.10.2023, Brno – Výstaviště MSV, ČR, zvaranie@centrum.sk 
Cieľom autobusového zájazdu je návšteva strojárskeho veľtrhu v Brne. 
 
MAJSTROVSTVÁ SR VO ZVÁRANÍ 2023 
súťaž, november/december 2023, Nové mesto nad Váhom, zvaranie@centrum.sk 
Celoslovenské finále vo zváraní. 
 
ZVÁRANIE 2023 
konferencia a výstava, 8.–10.11.2023, hotel SOREA Urán, Tatranská Lomnica, 
Vysoké Tatry, zvaranie@centrum.sk 
Cieľom 50. medzinárodnej konferencie je oboznámenie širokej zváračskej verejnosti 
s výsledkami výskumu a vývoja v oblasti zváracích zariadení, prídavných materiálov 
na zváranie a výrobných technológií. Súčasťou konferencie bude výstava výrobcov 
zváracích zariadení, výrobcov prídavných materiálov na zváranie a ochranných 
pracovných pomôcok. 
 
3X NAJ PREDNÁŠATEĽ SZS 
súťaž, január až november 2023, záverečné vyhodnotenie: 9.11.2023, Tatranská 
Lomnica, Vysoké Tatry, zvaranie@centrum.sk 
Cieľom súťaže je vyhodnotenie kvality prednášateľov v troch kategóriách: 
„NAJpútavejší prednášateľ", „NAJlepší prednášateľ" a „NAJorginálnejší prednášateľ". 
 
 
 

SLOVENSKÝ KOMITÉT PRE VEDECKÉ RIADENIE ZSVTS 
(SKVR ZSVTS) 

SKVR ZSVTS, Koceľova 15, 815 94 Bratislava 

Predseda: 
doc. Ing. Pavol MOLNÁR, CSc. 
SKVR ZSVTS 
Koceľova 15, 815 94 Bratislava 
0948 109 144  
molnar.pav@gmail.com 

Tajomník:  
Ing. Juraj SLAŠŤAN 
SKVR ZSVTS 
Koceľova 15, 815 94 Bratislava 
0915 984 450 
jslastan@gmail.com 

 
AKO SI SPRÍJEMNIŤ DNI JESENI ŽIVOTA - MANAŽMENT ROZHODOVACÍCH 
PROCESOV 
seminár, 13.1.2023, molnar.pav@gmail.com 
Odborný seminár určený pre širokú verejnosť v oblasti pohodového riadenia osobného 
života. 
 
VYBRANÉ PROGNOSTICKÉ A KREATÍVNE METÓDY V INOVAČNEJ PRAXI 
seminár, február 2023, molnar.pav@gmail.com 
Odborný seminár je určený pre širokú verejnosť; jeho cieľom je oboznámiť auditórium 
s aplikáciou vybraných prognostických a kreatívnych metód. 
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BYLINKY, AKUPRESÚRA (A INÉ) V RIADENÍ KVALITY ŽIVOTA V JEHO „JESENI“ 16. 
seminár, február 2023, molnar.pav@gmail.com 
Odborný seminár pre širokú verejnosť v oblasti prevencii a liečení chorôb a zdravého 
spôsobu života. 
 
MANAŽMENT RIADENIA MALÝCH, STREDNÝCH A RODINNÝCH PODNIKOV I. 
seminár, apríl 2023, molnar.pav@gmail.com 
Odborný seminár je určený pre širokú verejnosť; jeho cieľom je oboznámiť auditórium 
s novými opatreniami v oblasti rodinného podnikania. 
 
HODNOTOVÁ ANALÝZA AKO NÁSTROJ PRI PRAKTICKEJ REALIZÁCII 
INOVÁCIÍ 
seminár, máj 2023, molnar.pav@gmail.com 
Odborný seminár je určený pre širokú verejnosť; jeho cieľom je oboznámiť auditórium 
s aplikáciou hodnotovej analýzy ako univerzálneho nástroja realizácii inovácií. 
 
HOSPODÁRSKA MATEMATIKA (Wirtschaftsmathematik) 
kolokvium, máj 2023, SRN, Pirna, molnar.pav@gmail.com 
Medzinárodné kolokvium odborníkov v oblasti firemného manažmentu, určený pre 
odborníkov – členov EFA, MMO. 
 
BYLINKY, AKUPRESÚRA (A INÉ) V RIADENÍ KVALITY ŽIVOTA V JEHO „JESENI“ 17. 
seminár, jún 2023, molnar.pav@gmail.com 
Odborný seminár určený pre širokú verejnosť v oblasti prevencii a liečení chorôb. 
 
BYLINKY, AKUPRESÚRA (A INÉ) V RIADENÍ KVALITY ŽIVOTA V JEHO „JESENI“ 18. 
seminár, september 2023, molnar.pav@gmail.com 
Odborný seminár určený pre širokú verejnosť v oblasti prevencii a liečení chorôb. 
 
MANAŽMENT RIADENIA MALÝCH, STREDNÝCH A RODINNÝCH PODNIKOV II. 
seminár, október 2023, molnar.pav@gmail.com 
Odborný seminár je určený pre širokú verejnosť; jeho cieľom je oboznámiť auditórium 
s novými opatreniami v oblasti rodinného podnikania. 
 
BYLINKY, AKUPRESÚRA (A INÉ) V RIADENÍ KVALITY ŽIVOTA V JEHO „JESENI“ 19. 
seminár, december 2023, molnar.pav@gmail.com 
Odborný seminár určený pre širokú verejnosť v oblasti prevencii a liečení chorôb. 
 
AKTUÁLNE INFORMÁCIE 
Informácie, rok 2023, www.futurologia.sk   
Webová stránka futurologickej sekcie SKVR poskytne pre odbornú i laickú verejnosť 
informácie o aktuálnej domácej i zahraničnej spoločenskej problematike.   
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SLOVENSKÝ ZVÄZ PRE CHLADENIE, KLIMATIZÁCIU A TEPEKNÉ 
ČERPADLÁ (SZ CHKT) 

SZ CHKT, Vicenzy 2209/8A,  
931 01 Šamorín 

www.szchkt.org 

Predseda: 
Ing. Vladimír OROVNICKÝ 
Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín  
0903 712 044        orovnicky.v@daikin.sk 

Tajomník:  
doc. Ing. Peter TOMLEIN, CSc. 
Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín  
0905 400 922             szchkt@szchkt.org 

 
WEBINÁR ŠTATISTIKA CHLADÍV A TEPELNÝCH ČERPADIEL 
webinár, január 2023, SZ CHKT Šamorín, szchkt@szchkt.org 
Podujatie má za cieľ vyškoliť odborníkov v oblasti práce s chladivami podľa právnych 
a technických noriem 
 
KONFERENCIA O PODPORNÝCH PROGRAMOCH 
konferencia, január 2023, SZ CHKT Šamorín, szchkt@szchkt.org 
Podujatie má za cieľ diskutovať podporné programy SIEA a SAŽP. 
 
ŠKOLENIE A SKÚŠKY NA F PLYNY 
školenie a skúšky, február, november 2023, SZ CHKT Šamorín, szchkt@szchkt.org 
Podujatie má za cieľ vyškoliť odborníkov v oblasti práce s chladivami podľa právnych 
a technických noriem 
 
TEPELNÉ ČERPADLÁ PODĽA EUCERT A PODĽA ZÁKONA 
školenie a skúšky, február, december. 2023, SZ CHKT Šamorín, szchkt@szchkt.org 
Podujatie má za cieľ vyškoliť odborníkov v oblasti návrhu a inštalácie tepelných 
čerpadiel podľa právnych a technických noriem 
 
AKTUALIZAČNÉ ŠKOLENIE A SKÚŠKY NA F PLYNY 
školenie a skúšky, január až december 2023, SZ CHKT Šamorín, szchkt@szchkt.org 
Podujatie má za cieľ vyškoliť odborníkov v oblasti práce s chladivami podľa právnych 
a technických noriem 
 

DNI NOVEJ TECHNIKY 
výstava a seminár 2.3.2023, Incheba Bratislava szchkt@szchkt.org 
Podujatie má za cieľ zhrnúť súčasný stav vo vyjadrení sezónnych chladiacich 
a vykurovacích súčiniteľov, vo vývoji a nahradzovaní halogenovaných 
chladív, v predaji chladív, komponentov, servisného náradia, protipožiarneho 
zabezpečenia. 
 
OCEŇOVANIE ŠTUDENTSKÝCH PRÁC, VÝROBKOV A EKOSERVISU 
výstava a seminár 24.3.2023, Incheba Bratislava szchkt@szchkt.org 
Podujatie má za cieľ oceniť v spolupráci a na základe hodnotenia SV IIR ako 
nezávislou organizáciou najlepšie študentské práce, výrobky a ekoservis vyjadrený 
najmä cez množstvo zhodnotených chladív. 
 
VÝSTAVNÝ STÁNOK, PORADENSTVO NA RÁCIOENERGII 
stánok na výstave, 22.–25.3.2023, Incheba Bratislava, szchkt@szchkt.org 
Podujatie má za cieľ poskytnúť poradenstvo ku chladivám, chladiacim okruhom 
a tepelným čerpadlám 
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LEAKLOG 
školenie, 1.04.2023, SZ CHKT Šamorín, szchkt@szchkt.org  
Podujatie má za cieľ vyškoliť odborníkov v oblasti elektronickej evidencie práce 
s programom Leaklog. Súčasťou je kontrola citlivosti detektorov úniku, tlakomerov, 
vývev 
 
ŠKOLENIE A SKÚŠKY NA F PLYNY 
školenie a skúšky, február až december 2023, SZ CHKT Štúrovo, szchkt@szchkt.org. 
Podujatie má za cieľ vyškoliť odborníkov v oblasti práce s chladivami podľa právnych 
a technických noriem pre odborníkov z Maďarska 
 
AKTUALIZAČNÉ ŠKOLENIA NA TEPELNÉ ČERPADLÁ PODĽA ZÁKONA 
školenie a skúšky, január až december 2023, SZ CHKT Šamorín, szchkt@szchkt.org 
Podujatie má za cieľ vyškoliť odborníkov v oblasti návrhu a inštalácie tepelných 
čerpadiel podľa právnych a technických noriem 
 
MONTÁŽ, OPRAVY A REVÍZIE CHLADIACICH OKRUHOV AKO VTZ PLYNOVÉ 
školenie, 2023 SZ CHKT Šamorín, szchkt@szchkt.org 
Podujatie má za cieľ vyškoliť odborníkov v oblasti bezpečnosti práce 
 
LEAKLOG 

školenie, október 2023, SZ CHKT konferencia, szchkt@szchkt.org  
Podujatie má za cieľ vyškoliť odborníkov v oblasti elektronickej evidencie práce 
s programom Leaklog. Súčasťou je kontrola citlivosti detektorov úniku, tlakomerov, 
vývev 
 

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA 
ALTERNATÍVNE CHLADIVÁ A CHLADIACE OKRUHY 
konferencia, október 2023, szchkt@szchkt.org 
Podujatie má za cieľ stretnutie odborníkov v oblasti vývoja kompresorov a ich 
uplatnenia s rôznymi chladivami v chladiacich okruhoch pre  chladenie, mrazenie, 
klimatizáciu a tepelné čerpadlá podľa právnych a technických noriem 
Ocenenia na konferencii 
Najlepším príspevkom a výrobkom na v poradí už 18. konferencie budú udelené 
pamätné medaile a čestné uznania.  
 
ŠKOLENIE A SKÚŠKY NA SF6 
školenie a skúšky, november 2023, SZ CHKT Šamorín, szchkt@szchkt.org 
Podujatie má za cieľ vyškoliť odborníkov v oblasti práce s izolačným plynom SF6 
podľa právnych a technických noriem 
 
INFORMAČNÉ DNI  A SÚŤAŽ ŽIAKOV 
AX Nitra na výstave Mladý tvorca a na SOŠ remesiel v Bratislave 
Účasť SZ CHKT je cielená k súťaži a propagácii učebného a študijného odboru 
chladiarenského mechanika 
 
PRÍPRAVA NA EUROSKILLS 
Príprava na európsku olympiádu zručností v odbore chladiaca, klimatizačná technika 
a tepelné čerpadlá v roku 2023 v Gdansku.  
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MONTÁŽ, OPRAVY A REVÍZIE CHLADIACICH OKRUHOV AKO VTZ TLAKOVÉ 
Školenie, november 2023, SZ CHKT Šamorín, szchkt@szchkt.org 
Podujatie má za cieľ vyškoliť odborníkov v oblasti bezpečnosti práce s tlakovými 
zariadeniami 
 
SPRÁVY SZ CHKT, ZBORNÍKY, OCENENIA 
V roku 2023 vydá SZ CHKT 8 časopisov  s názvom SPRÁVY SZ CHKT a zborník 
abstraktov z konferencie.  
 
 
 

ÚZEMNÉ KOORDINAČNÉ CENTRUM ZSVTS BANSKÁ BYSTRICA 
(ÚKC ZSVTS BB) 

ÚKC ZSVTS BB, Kukučínova 8, 974 01 Banská Bystrica 

Predseda: 
Ing. Jozef ČUNDERLÍK, PhD.  
VÚTPHP, Mládežnícka 36, 
974 21 Banská Bystrica     
0907 069 090 jcunderlik65@gmail.com 

Tajomník: 
Ing. Pavel KYMAN 
Kukučínova 8,  974 01 Banská Bystrica  
0905 449 276   
pavel.kyman@gmail.com 

 
 

PREDNÁŠKA PRE UČITEĽOV ZŠ O MOTIVÁCII ŽIAKOV K TECHNICKÉMU 
A PRÍRODOVEDNÉMU VZDELÁVANIU 
prednáška, marec 2023, miesto: vybraná základná škola v Žilinskom samosprávnom 
kraji, pavel.kyman@gmail.com 
 
15. ROČNÍK TECHNICKEJ  SÚŤAŽE ŽIAKOV ZŠ A SŠ 
súťaž, apríl – jún 2023, Banská Bystrica,  
v.kovacik@soskrbb.edu.sk, znalechlavac@gmail.com, pavel.kyman@gmail.com  
Medziškolská súťaž žiakov základných škôl v Banskej Bystrici a okolí zameraná na 
vedomosti a inštrumentálne zručnosti súťažiacich z prírodných a technických vied. 
Cieľom je vyhľadávať talenty a v rámci rovesníckych programov v spolupráci s BBSK, 
Mestom Banská Bystrica a Klubom AMAVET č. 937 ich systematicky rozvíjať. 
 
VÝZNAM LESA PRE  POSILNENIE ZDRAVIA 
seminár, apríl – jún, október – november  2023, Banská Bystrica 
piliarovam58@gmail.com,  martinicky.sls@gmail.com,  
Seminár o funkciách lesa sú určené stredoškolským študentom pre rozšírenie ich 
vedomostí o histórii a význame lesov pre zdravé životné prostredie. Aktivita  
v spolupráci so Slovenskou lesníckou spoločnosťou ZSVTS.  Cieľom  je aj získanie 
študentov pre vysokoškolské technické vzdelávanie. 
 
AKO SA EKOLÓGIA  LESA DOTÝKA KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA 
seminár, apríl – máj, november - december 2023, Prievidza, 

znalechlavac@gmail.com, martinicky.sls@gmail.com 

Táto aktivita s témou o nezastupiteľných funkciách lesa pre životné prostredie bude 
organizovaná v spolupráci so Slovenskou lesníckou spoločnosťou ZSVTS. Seminár 
bude uskutočnený pre stredoškolských študentov prvých a druhých ročníkov gymnázií 
a SOŠ v Prievidzi. 
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EDUCAFILM 2023 
seminár a prehliadka autorských diel, október 2023, Banská Bystrica,  
jan.pavlovkin@gmail.com, piliarovam58@gmail.com. 
V poradí už 19. prehliadka edukačných multimediálnych diel. Cieľom je získať vhodné, 
časovo krátke výučbové materiály z oblasti spracovania odpadov ako zdroja 
druhotných surovín. Aktivita ÚKC ZSVTS BB, Mestom Banská Bystrica,  Pobočkou 
ZSVTS - Stredná automobilová  škola v Banskej Bystrici, FPV UMB Banská Bystrica. 
Účastníkmi budú študenti vybraných stredných odborných škôl v Banskej Bystrici. 
Odborná prednáška a následná prehliadka vybraných diel z ostatných ročníkov 
ENVIROFILMU. 
 
ENERGOINFO 2023 
konferencia, november 2023, Banská Bystrica – Kremnička, 

v.kovacik@soskrbb.edu.sk., znalechlavac@gmail.com,  kamil.cejpek@gmail.com, 

pavel.kyman@gmail.com 

Tradičná konferencia o nových skúsenostiach z využívania alternatívnych zdrojov 
energií v rámci Slovenska. Je určená predovšetkým učiteľom a študentom SOŠ, ktoré 
pripravujú budúcich odborníkov pre túto technicko-technologickú oblasť. Aktivita je v 
spolupráci s BBSK, SOŠ stavebnou so sídlom v Kremničke, Klubom AMAVET č.937. 
Účastníkom bude umožnené vidieť v rámci programu v činnosti moderné energetické 
zariadenia v SŠ – Strednej odbornej škole stavebnej v Banskej Bystrici – Kremničke. 
 
 
PERSPEKTÍVY OBHOSPODAROVANIA A VYUŽÍVANIA TTP 
seminár, november 2023, NPPC - ÚTPHP B. Bystrica, jozef.cunderlik@nppc.sk 
Seminár je určený stredoškolským študentom pre rozšírenie si informácií  o  súčasnom 
stave trávnych porastov a ich využívaní. Seminár je spojený s prehliadkou špeciálnej 
poľnohospodárskej techniky určenej na trávne porasty a laboratórnych zariadení pre 
poľnohospodársky výskum a vývoj. 
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