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Vážené kolegyne, kolegovia!    

 

           V dňoch 25. a 26. októbra  2012  sa  v  Piešťanoch v hoteli MAGNÓLIA   

uskutoční  17. ročník medzinárodnej vedecko–odbornej konferencie   SANHYGA 2012.  

Ako  každý  rok  je  určená  pre  projektantov a realizátorov zdravotnotechnických 

inštalácií, protipožiarnych vodných zariadení a plynových odberných  zariadení. 

V súčasnosti sa konferencie každoročne zúčastňuje odborná verejnosť - školskí 

pracovníci,  projektanti,  realizačné firmy, zaoberajúce sa dodávkou a realizáciou 

zdravotnotechnických inštalácií a tiež prevádzkovatelia stavieb v tejto oblasti. Konferencia 

je určená projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov, prevádzkovateľom 

technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na 

všetkých stupňoch štúdia v odbore technických zariadení budov.  

Nové  informácie a  poznatky  chce prípravný  výbor konferencie  ponúknuť  v 

tradičných sekciách:  záväzné právne predpisy, normy STN EN,  potrubné materiály, 

hygiena a úprava vody, odvodnenie vonkajších priestorov, predčistenie odpadovej vody 

a DČOV, problematika prevencie proti legionele, degradácie potrubných rozvodov, využitie 

zrážkovej vody z povrchového odtoku, vsakovacie systémy, využitie obnoviteľných 

energetických zdrojov pri ohreve pitnej vody, ZTI vo výškových budovách, problematika 

čerpadiel v zdravotnej technike, kanalizácia v budovách, plynovody a plynové odberné 

zariadenia a pod. Vítané sú aj príspevky z oblasti technológií, ako sú technologické 

zariadenia kuchýň,  práčovní, fontán a pod. Radi by sme pokračovali v samostatnej sekcii 

s pracovným názvom  " Skúsenosti s návrhom a realizáciou ZTI v objekte ".  

 V prípade Vášho záujmu aktívne sa zúčastniť  konferencie prosíme do 31.7.2012 
oznámiť názov príspevku a meno autora na e-mailové adresy :  

 
jana.perackova@stuba.sk   a zároveň  na:     sstp@stonline.sk 

 
Príspevky z konferencie sú každoročne publikované v zborníku prednášok. Podmienky na  

spracovanie  rukopisu Vám  obratom  zašleme. Termín zaslania príspevku  je 21.9.2012. 

Sme presvedčení, že odovzdanie Vašich dlhoročných skúseností účastníkom 17. ročníka 

vedecko-odbornej medzinárodnej konferencie SANHYGA 2012 zaručí jej stabilnú 

kvalitatívnu úroveň.  
V plnej úcte za prípravný výbor 17.ročníka medzinárodnej konferencie SANHYGA 

2012,   
                                                                    doc. Ing. Jana Peráčková,  PhD.,                                          

                         odborný garant konferencie, 

                         SvF STU v Bratislave, Katedra TZB                                                                                    


