Slovenské stavebníctvo by malo v roku 2018 vzrásť o 5,9 %. Pozitívny vývoj by si mal sektor udržať aj v
roku 2019, v ktorom sa však spomalí tempo rastu na 3,8 %. Vyplýva to z najnovšej kvartálnej analýzy
slovenského stavebníctva spoločnosti CEEC Research, ktorú zverejnili vo štvrtok 25.10.2018 na stretnutí
lídrov slovenského stavebníctva v Bratislave.
"Mierne lepšie výkony očakávajú predovšetkým malé a stredné firmy," uviedol riaditeľ CEEC Research
Jiří Vacek. Tie na tento rok odhadujú rast slovenského stavebníctva na úrovni 6,1 %. Naopak, pesimistickejšie sú veľké stavebné spoločnosti, ktoré odhadujú rast na úrovni 4,8 %.
So skončením čerpania financií z eurofondov v roku 2020 sa očakáva zníženie objemu verejných financií, čím poklesne objem verejných zákaziek.

Foto: SKSI, Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2018

Minister dopravy Árpád Érsek na stretnutí avizoval, že do konca roka chce štát vyhlásiť súťaže na výstavbu dvoch úsekov na R2: Košické Oľšany – Košice, Šaca a Rožňava – Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška. Financovanie výstavby týchto dvoch úsekov je pritom podľa šéfa rezortu dopravy zabezpečené.
„Dohodol som sa s ministrom financií, že keď prebehnú súťaže, budeme vidieť od víťaza reálnu cenu, za čo
sa to má postaviť, potom sa vrátime k financovaniu,“ povedal Érsek.
Pripomenul však, že presunom eurofondov z iných rezortov, ktoré sa nestíhajú vyčerpať, by malo ministerstvo dopravy získať do 200 miliónov eur. Možnosťou financovania výstavby ciest sú však podľa neho aj
PPP projekty (projekty verejno-súkromného partnerstva) či pôžička. Minister zároveň uviedol, že chce,
aby sa pri týchto dvoch súťažiach posudzovali viaceré kritériá, nie iba najnižšia cena. „Lebo nie je vždy
najlepšia najnižšia cena, to sa už historicky potvrdzuje,“ dodal Érsek. S posudzovaním viacerých kritérií
v tendroch už Národná diaľničná spoločnosť začala. V tomto roku tak vyhlásila prvú súťaž na výstavbu
úseku rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna.
Transparentnosť verejných a privátnych výberových konaní sa aktuálne podľa riaditeľov stavebných
spoločností pohybuje približne na priemernej úrovni. Na stupnici od 1 do 10, kde desiatka predstavuje
maximálnu transparentnosť, ju ohodnotili známkami 5 pri verejných výberových konaniach a známkou 6
pri privátnych výberových konaniach.
Riaditeľ spoločnosti Považská cementáreň na stretnutí avizoval, že v budúcom roku sa očakáva 10% zvýšenie cien stavebných materiálov.
Predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov, Vladimír Benko na stretnutí upozornil na potrebu
zavádzania elektronizácie potrebnej k tomu, aby bolo možné sfunkčniť úplné, spoľahlivé, dostupné
a ľahko vymeniteľné informácie o budovanom objekte pre každého, kto ich bude počas celého životného
cyklu objektu potrebovať. Digitalizácia dopomôže pri príprave, procese výstavby ale v neposlednom rade aj pri správe budov. Digitalizáciu považuje za dôležitú z hľadiska ďalšieho vývoja slovenského stavebníctva ako jedného z kľúčových sektorov slovenskej ekonomiky.

Z najnovšej kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva spoločnosti CEEC Research, ktorú zverejnili vo štvrtok 25.10.2018 na stretnutí lídrov slovenského stavebníctva v Bratislave vyplýva:














Stavebná produkcia sa za prvých osem mesiacov 2018 medziročne zvýšila o 7,9 percenta. Celkový
objem stavebných prác dosiahol hodnoty 3,44 miliardy EUR. Podiel novej výstavby vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa zvýšil o 1,7 percentného bodu. K poslednému júnovému dňu bolo rozostavaných o 2,1 percenta viac bytov než v roku 2017.
V januári až auguste 2018 bolo oznámených 1 281 verejných stavebných zákaziek, a to v celkovej
hodnote 1,57 miliardy EUR. Počet zákaziek aj ich hodnota zaznamenala pokles o 18,1, respektíve
10,7 percenta. Za osem mesiacov roka 2018 bolo zadaných 668 zákaziek, čo oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka predstavuje pokles o 29,7 percenta.
Slovenské stavebníctvo vzrastie v roku 2018 o 5,9 percenta. Pozitívny vývoj by mal sektor udržať aj
v roku 2019, v ktorom dôjde k spomaleniu tempa rastu na 3,8 percenta. Skončenie čerpania z eurofondov prinesie zníženie objemu verejných zákaziek.
Stavebné spoločnosti majú, v súčasnej dobe, vyťažených 93 percent svojich kapacít, zákazky majú,
potom, zazmluvnené v priemere na 9 mesiacov dopredu. Viac než dve pätiny firiem by však zákazku prijali aj pri nedostatku kapacít. Transparentnosť výberových konaní sa pohybuje na priemernej
úrovni. Investori dokážu projekty špecifikovať iba čiastočne.
Tržby stavebných firiem tento rok porastú porovnateľným tempom ako výkon sektora, a to o 5,3
percenta. V roku 2019 vzrastú o ďalších 3,9 percenta. Aspoň minoritnú účasť na projektoch vodného hospodárstva potvrdila tretina stavebných firiem. Polovica riaditeľov by, potom, o podobné
projekty na území Slovenska mala záujem.
K ďalšiemu rozvoju stavebných firiem by najviac pomohla vyššia kvalifikácia zamestnancov a jasne
dané úlohy medzi investorom, projektantom a zhotoviteľom. V BIM je aktuálne spracovávaných
viac privátnych projektov. Mierne nadpolovičná väčšina firiem označuje Elektronický stavebný
denník za perspektívny.
Zatiaľ čo najväčší rast ponuky a dopytu sa v Bratislave očakáva v oblasti kancelárskych nehnuteľností, v ostatných regiónoch je development zameraný na rezidenčný sektor. Rast cien nehnuteľností bude najvyšší u nových bytov. Zvyšovanie marží v tomto roku avizuje iba desatina developerov.



Príprava developerského projektu trvá obvykle viac než tri roky, jednou z hlavných príčin sú prílišné oprávnenia záujmových spolkov. Územné plány miest a obcí najviac dbajú na ochranu kultúrnych pamiatok. Zatiaľ čo bratislavský územný plán je zameraný na bytovú výstavbu, developeri
by uvítali aj jeho väčší dôraz na dobudovanie dopravnej infraštruktúry.

Slovenská komora stavebných inžinierov organizovala v dňoch 27. - 28. septembra štvrtý ročník
celoslovenskej odbornej konferencie STAVEBNÉ ÚRADY 2018. Konferencia sa konala pod záštitou
Ministerstva dopravy a výstavby SR a bola venovaná odbornej problematike riešenej stavebnými
úradmi ako preneseného výkonu štátnej správy.
Stavebné úrady majú z roka na rok viac podaní a stavebný priemysel sa dostáva na priaznivú úroveň.
Medzi témy tohtoročnej konferencie patrila legislatíva, zefektívnenie spolupráce stavebných úradov,
účastníkov stavebných konaní a ďalších zainteresovaných osôb, nekalé praktiky v stavebníctve, zákon
o eGovernmente a aktuálne zmeny v oblasti požiarnej ochrany.

Štvrtý ročník konferencie privítal 210 účastníkov z radov štátnej a verejnej správy, stavebných úradov,
širokej odbornej verejnosti, ale aj podnikateľských subjektov.
Konferencie sa zúčastnili prednášajúci z Ministerstva dopravy a výstavby SR, z Ministerstva Životného
prostredia SR, z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, z Prezídia Hasičského a
záchranného zboru MV SR, zo Slovenskej Stavebnej inšpekcie ako aj hostia z Českej republiky z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. So svojimi príspevkami vystúpili aj predstavitelia SKSI a pohľad z praxe
priniesli prednášajúci z SPP distribúcia, a.s. a z firmy KPMG in Slovakia.

Prednášky, ktoré odzneli na konferencii si môžete prezrieť alebo
stiahnuť na
stránke komory TU. Uverejnené sú len tie prednášky, na
ktoré sme dostali
súhlas s ich uverejnením.
Reportáž TA3 zo Stavebných úradov 2018

TU

Mesto pod Urpínom sa počas prvého októbrového víkendu stalo miestom stretnutia inžinierskych
komôr a zväzov krajín V4. Tie každoročne zasadajú vždy v inej z týchto krajín. Jubilejné 25. zasadnutie bolo organizované na Slovensku.
Cieľom týchto zasadnutí je snaha o vzájomnú informovanosť o legislatívnych podmienkach pre výkon
povolaní oprávnených osôb (projektant, stavbyvedúci, stavebný dozor v oblasti prípravy a realizácie
stavieb v krajinách V4.

Foto: zľava Vladimír Vránsky, Ján Petržala, Zbigniew Kledynski, Stanislav Mičev, Alois Materna, Gyula
Nagy (archív SKSI)
Prvý podpredseda Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) Ing. Ján Petržala, ktorý viedol
slovenskú delegáciu, povedal: „Nosnými témami tohoročného zasadnutia bola problematika vzájomného uznávania autorizácie oprávnených osôb pôsobiacich vo výstavbe a procesy súvisiace so získaním
oprávnenia v jednotlivých krajinách V4. Zaoberali sme sa aj implementáciou systémov BIM (Building Information Modeling) v reálnej praxi jednotlivých krajín V4 s hľadaním spoločnej platformy pri zavádzaní
týchto systémov v spoločnom európskom priestore.“
K sprievodným aktivitám každého zasadnutia inžinierskych komôr a zväzov krajín V4 patrí aj predstavenie krajiny a regiónu, v ktorom sa zasadnutie koná. Jedným z bodov programu bola návšteva Pamätníka a Múzea SNP v Banskej Bystrici.
„Táto stavba bola SKSI nominovaná do súťaže o stavbu storočia, ktorá je v spolupráci s českou stranou
organizovaná pri príležitosti stého výročia vzniku ČSR. Pri tejto príležitosti delegácie inžinierskych komôr
a zväzov krajín V4 odovzdali do rúk generálneho riaditeľa Múzea SNP pána Stanislava Mičeva pamätnú
plaketu pod názvom Uznaná technická pamiatka inžinierskych komôr a zväzov krajín V4,“
povedal Ing. Vladimír Vránsky, člen predstavenstva SKSI.

Predstavitelia zahraničných delegácií prejavili úprimnú spokojnosť s celým odborným aj sprievodným
programom tohto stretnutia. Ocenili krásu trojice baníckych miest – Banská Bystrica, Banská Štiavnica
a Kremnica, ako aj nádhernú scenériu krajiny nášho Banskobystrického regiónu.

V Banskej Štiavnici si prehliadli historické pamiatky a navštívili kaštieľ Svätý Anton s koncertom
v kaplnke. V Kremnici si pozreli historické mesto a mincovňou.
Samotné zasadnutie bolo v hoteli Kaskády v Sielnici. Súčasťou programu rokovania delegácií bola
prezentácia víťaza „Inžinierskej ceny 2016“, ktorou sú odmeňované najúspešnejšie diplomové práce
absolventov inžinierskeho štúdia technických fakúlt v SR. SKSI je hlavným zriaďovateľom tejto inžinierskej ceny.
Predstavitelia inžinierskych komôr V4 si pozreli drevený artikulárny kostol v Hronseku. ktorý je zapísaný do Zoznamu svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO.
V rámci prehliadky mesta Banská Bystrica navštívili Múzeum SNP a historickú Radnicu na Námestí SNP.
Tu v prítomnosti druhého viceprimátora Martina Turčana a generálneho riaditeľa Múzea
SNP Stanislava Mičeva slávnostne podpísali spoločnú deklaráciu z 25. stretnutia.
Na záver vedúci delegácie SKSI Ing. Ján Petržala spoločne s vedúcimi delegácií inžinierskych komôr
a zväzov krajín V4 skonštatovali, že toto 25. zasadnutie splnilo plánovaný účel po stránke odbornej i
spoločenskej a potvrdilo vysokú úroveň vzájomnej spolupráce v rámci Vyšehradskej skupiny.
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Anketa k 100. výročiu vzniku samostatnej republiky určená k výberu „Stavby storočia“ z nominovaných 100 českých a slovenských stavieb bola ukončená a výsledky sú nasledovné.
Víťaznou stavbou, ktorej verejnosť poslala najväčší počet hlasov bola česká stavba Ještěd – hotel
a vysílač
Pät víťazných stavieb na území SR, ktoré získali v hlasovaní najväčší počet hlasov sú :
1. Kúpalisko Zelená žaba, Trenčianske Teplice
Realizácia: 2014 ‒ 2015
Stavebník: Kúpele zelená žaba, s. r. o., s podporou EÚ
Projektant: Branislav Bolčo, Karol Kállay, Radovan Va
lenta, MIKO – projekčná kancelária, s.r.o.
Zhotoviteľ: Združenie DSC, a.s., STRABAG Pozemné a in
žinierske staviteľstvo, s.r.o.
2. Kolonádový most, Piešťany
Realizácia: 1930 ‒ 1933
Stavebník: Firma Winter
Projektant: Emil Belluš
Zhotoviteľ: Pittel a Brausewetter

3. Slovenský rozhlas, Bratislava
Realizácia: 1969 ‒ 1985
Projektant: Štefan Svetko, Štefan Ďurkovič, Barnabáš
Kissling
Zhotoviteľ: Stavoindustria Bratislava

4. Mohyla M. R. Štefánika na Bradle
Realizácia: 1927 ‒ 1928
Stavebník: ľud – zo zbierky občanov
Projektant: Dušan Jurkovič
Zhotoviteľ: Vinduška, Schwarz

5. Visutá lanovka Skalnaté pleso—Lomnický štít
Realizácia: 1936 ‒ 1937
Stavebník: Krajinský výbor
Projektant: Dušan Jurkovič, Karel Marvan
Zhotoviteľ: firma František Wiesner

Dovoľujeme si Vás pozvať na odbornú diskusiu s popredným architektom – gst. univ. prof. arch. Dipl.-Ing. Stanislausom Dukátom na
tému energetická efektívnosť budov. Cieľom diskusie bude odprezentovať poznatky, ku ktorým sa dopracoval technicky vyspelý
svet v oblasti vývoja a výskumu nulových a energeticky aktívnych
domov a zároveň zistiť, aká je situácia v oblasti energetickej efektívnosti budov na Slovensku a navrhnúť vhodné postupy a priority
pri aplikácii opatrení v našich podmienkach.
Vzhľadom na aktuálnu problematiku udržateľnosti a energetickej
efektívnosti by sme Vás radi pozvali k diskusnému stolu,
s možnosťou aktívne sa zapojiť a podeliť sa so svojimi poznatkami a skúsenosťami.
O aktuálnych témach energetickej efektívnosti budov sa bude diskutovať v priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave dňa 15. novembra 2018.
Prostredníctvom video prepojenia bude možné diskusiu sledovať v jednotlivých regionálnych kanceláriách. O bližších informáciách Vás budeme vopred informovať.
Vstup je pre záujemcov bezplatný a registrácia je možná prostredníctvom on-line formuláru:
PRIHLÁSIŤ SA

Verejnosť sa môže zapojiť do pripomienkovania
materiálu Návrh vyhlášky Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva
školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z.
o kreditovom systéme štúdia.

Predbežná informácia
Materiál sa nachádza na stránke: https://
www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/
PI/2018/210 (priamy link na úvodnú stránku materiálu)

Legislatívny proces, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti
budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nájdete TU

Dňa 18. októbra 2018 sa konala v Bratislave 4. národná BIM konferencia, ktorú organizovala BIM
asociácia Slovensko v spolupráci s Vydavateľstvom Eurostav. Slovenská komora stavebných inžinierov bola podobne ako v minulých ročníkoch odborným garantom BIM konferencie.

U nás, ale aj v zahraničí rezonuje BIM naprieč stavebníctvom a vznikajú nové expertné skupiny, ktoré sa
aktívne zaoberajú problematikou informačného modelovania stavieb a postupne pripravujú kroky
k systematickej implementácii.
Cieľom BIM konferencie bola medzinárodná výmena skúseností, poukázanie na výhody použitia BIM
technológie v praxi, zviditeľnenie projektov spracovaných BIM technológiou na Slovensku aj v zahraničí
a upriamenie pozornosti na špecifikáciu procesu navrhovania a výstavby.
Hlavným prínosom BIM technológie je šetrenie investičných a prevádzkových nákladov vo výstavbe a
správe budov a teda z využitia technológie BIM v praxi môžu profitovať naozaj všetci účastníci procesu
výstavby aj prevádzky budovy.

Všetky aktuálne vzdelávacie podujatia SKSI môžete nájsť na našej webovej stránke www.sksi.sk v sekcii
Podujatia alebo na stránke https://verejnyportal.sksi.sk/seminar. Elektronické odkazy na vzdelávanie a
študijné materiály nájdete aj na https://vzdelavanie.sksi.sk.
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Ing. Ľuboslav Jánoš sa narodil v Krupine. V rokoch 1962-67 absolvoval Strednú
priemyselnú školu strojnícku vo Zvolene. Vysokoškolské štúdium na Strojníckej
fakulte SVŠT v Bratislave ukončil v roku 1973. Prvé pracovisko do ktorého nastúpil
v roku 1974 bola Projekčná a inžinierska organizácia „PIO Energoprojekt Praha,
závod Banská Bystrica“, kde postupne bol projektantom, hlavným projektantom,
a vedúcim strojného strediska v oblasti projektovania tepelnej techniky. Projekčnú
činnosť a získané vedomosti naplno využil na zákazkách z oblasti energetiky, plynofikácie a tepelných rozvodov najmä pri: Rekonštrukcií blokov B1 ENO, plynofikácii
kotlov v Tp Zvolen a Žilina, plynofikácii zdrojov tepla rôznych závodov hlavne
v lokalite bývalého stredoslovenského kraja - Mliekáreň Krupina a Liptovský Mikuláš,
BP Námestovo, BP Krupina a ďalšie. Súbežne pracoval na rozvojových teplofikačných štúdiách pre
Zvolen a Lučenec.
Od roku 1991 až do 2000 pracuje v Slovenskej energetickej inšpekcii (SEI] a neskôr v Slovenskej energetickej agentúre (SEA} kde sa podieľa na vypracovaní odborných posudkov, energetických štúdií
a auditov. Energetické audity vypracoval pre TH Hlohovec, TH K. N. Mesto, TH Lučenec a ďalšie.
Pokračuje v spracovaní koncepcií v zásobovaní teplom pre Prievidzu a Čadcu. Lektorsky a na konkrétnych projektoch zákaziek spolupracuje na využití biomasy a uplatnení kogenerácie. Zároveň je členom viacerých odborných komisií zameraných na energetiku. Ako lektor prednášal na kurzoch energetických auditorov a v energetickom inštitúte.
Po ukončení činnosti v SEI a SEA pracuje v súkromnej sfére – vo firme Cb-projekt consulting s.r.o.,
Banská Bystrica a TENZA Slovakia, kde pokračuje v projektovej činnosti a podieľa sa na vypracovaní
projektov rekonštrukcií tepelného hospodárstva a vykurovania významných energetických podnikov.
Okrem pracovnej činnosti aktívne pracuje v Cechu vykurovania , tepelnej techniky a inštalácií pri Spojenej škole v Kremničke. Projekčná, pracovná a lektorská činnosť ho predurčujú na úlohy výchovy
novej generácie odborníkov v oblasti tepelnej techniky.
V Regionálnom združení SKSI v Banskej Bystrici je aktívnym členom výboru, predsedom odbornej
sekcie Technické a technologické vybavenie stavieb a od roku 2011 aj celoslovenským predsedom
odbornej sekcie Technologické vybavenie stavieb. Je členom a predsedom skúšobného senátu autorizačných skúšok, skúšok energetickej hospodárnosti budov a skúšok pre výkon činnosti stavebný dozor
a stavbyvedúci. Na týchto skúškach využíva rozhľad a skúsenosti z projekčnej, kontrolnej a realizačnej
činnosti, pričom sa v prístupe k uchádzačom o skúšky chová prirodzene a ľudsky. Na VZ SKSI 2018 mu
bol udelený titul čestný člen SKSI.

doc. Ing. Michal Božík, PhD.
Začiatkom septembra náš kolega a srdcom tanečník, doc. Ing. Michal Božík, PhD.,
oslávil okrúhle životné jubileum.
Doc. Michal Božík sa narodil 6.9.1948 v obci Kurimka, okres Svidník.
Študoval na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave, odbor PS, štúdium ukončil v r.
1973. Od r. 1978 pracuje na Stavebnej fakulte na Katedre technológie stavieb, ako
odborný asistent, a v 1982 obhájil kandidátsku prácu. V r. 1987 bol menovaný
Ministrom školstva SR za docenta Stavebnej fakulty SVŠT. V rokoch 1985 - 1988 bol
konzultantom v oblasti Stavebno-technologickej prípravy stavieb pre Ministerstvo výstavby SR. V rokoch 1989 - 2003 pracoval ako poradca SSVTS pre postupy výstavby, pre Dom techniky vypracoval stavebno-technologické prípravy pre jednotlivé regióny domov SSTPS. V senáte Stavebnej fakulty pôsobil
od r. 2003 do roku 2015. V rokoch 2007 -2015 bol zástupcom Stavebnej fakulty v rade vysokých škôl
Slovenska.
V rokoch 1996 - 2010 bol riaditeľom vysokoškolského umeleckého súboru Technik a reprezentoval STU
po celom svete. Na Stavebnej fakulte je garantom 4 odborných predmetov v oblasti dokončovacích
procesov. 12 rokov (od 2006 do 2018) bol členom dozornej rady UEOS, bol koordinátorom a stavebným
dozorom Stavebnej fakulty a KIC (knižnično-informačného centra), je súdnym znalcom v oblasti stavebníctva – oceňovanie nehnuteľností a oceňovanie stavebných prác a pre pozemné stavby. Vyše 10 r.
v rokoch 2007-2017 bol poradcom dekana Strojníckej fakulty STU pre stavebnú činnosť.
V SKSI bol dlhé roky členom Výboru RZ SKSI BA, je dlhoročný člen autorizačnej komisie, v SKSI pôsobí
dlhé roky ako člen skúšobnej komisie pre skúšky odbornej spôsobilosti. Stále prevažuje odborná
a profesijná práca a metodika z hľadiska postupov výstavby, expertízna činnosť so zameraním na dokončovacie procesy na stavbách. Bol predsedom Krajskej odbornej sekcie Vedenie uskutočňovania
stavieb SKSI pre región Bratislava do roku 2018.
Doc. Michalovi Božíkovi k životnému jubileu srdečne gratulujeme a prajeme dlhodobý optimizmus
a chuť prispievať k zvyšovaniu odborného povedomia širokej verejnosti. Do ďalších rokov života prajeme veľa zdravia, lásky, optimizmu, úspechov v pracovnom a osobnom živote.

prof. Ing. František Ohrablo, PhD.
V druhej polovici septembra náš kolega a osobnosť Stavebnej fakulty STU
v Bratislave, prof. Ing. František Ohrablo, PhD., oslávil krásne okrúhle životné
jubileum.
Prof. Ohrablo sa narodil 25.9.1938 v Trnave. Študoval na Fakulte architektúry
a pozemného staviteľstva (FAPS), ktorú pred ukončením štúdia opäť premenovali na Stavebnú fakultu SVŠT, kde ho ovplyvnili najmä profesori Chrobák,
Beisetzera a Lukačovič. V roku 1961 úspešne skončil študijný odbor občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych stavieb.
Po skončení štúdia prof. Ohrablo nemohol z kádrových dôvodov zostať pracovať
na fakulte. Nastúpil do ŠPÚ Lignoprojekt Bratislava, kde do roku 1966 pracoval
ako samostatný projektant v architektonickom ateliéri. V roku 1964 sa stal
členom Zväzu slovenských architektov.
Od roku 1966 pracoval vo výskumno-vývojového pracoviska PhS GR v Bratislave, o.i. navrhol
a realizoval dva typy obvodových plášťov pre experimentálne poľnohospodárske objekty. V roku 1969
bol prijatý na Stavebnú fakultu SVŠT ako interný zamestnanec. Od roku 1984 spolupracoval na likvidácii JEZ (Jadrovoenergetických zariadení).
Pretože prof. Ohrablo nebol nikdy v žiadnej strane, trval jeho vedecko-pedagogický postup dlhšie, za
profesora bol vymenovaný v roku 1995.
Spolupracoval na viacerých expertíznych posudkoch, je autorom mnohých odborných článkov, štúdií
a publikácií, vytvoril veľké množstvo učebných textov. Okrem monografie, osemnástich skrípt, je známy i svojou rozsiahlou prednáškovou činnosťou.
V spolupráci s firmou Hebel založil študentskú architektonickú súťaž. Dlhodobo spolupracoval s ABF
Slovakia, nadáciou na podporu slovenskej architektúry a stavebníctva vo funkcii člena a predsedu medzinárodnej poroty pri celoštátnej súťaži Stavba roka i Stavba storočia.

Viac rokov bol členom i predsedom poroty
súťaže vyhlasovanej MVaRR SR s názvom Progresívne cenovo dostupné bývanie. Aj tento rok
bol pozvaný k spolupráci na ankete Stavby
století v Prahe a na slávnostné stretnutie
v rámci Svetového dňa architektúry, pri
príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky, čo potvrdzuje jeho aktívnu
účasť v odbornom a spoločenskom dianí.
12 rokov pôsobil ako člen redakčnej rady
časopisu Projekt - revue slovenskej architektúry, bol členom programovej rady pri Slovenskej komore stavebných inžinierov, odborný
garant programu systematického vzdelávania
autorizovaných inžinierov, bol členom redakčnej rady časopisu Projekt a stavba a pod.
Na stavebnej fakulte pôsobil vo viacerých
funkciách v rokoch 1971 až 1974 ako zástupca
vedúceho katedry a tajomník Katedry KPS,
v rokoch 2000 - 2006 ako prodekan Stavebnej
fakulty pre styk z verejnosťou. Bol členom
Vedeckej rady STU, člen predsedníctva Akademického senátu SvF, člen Vedeckej rady SvF
STU, prezident Nadácie prof. Bellu, predseda
Združenia absolventov a priateľov Stavebnej
fakulty STU atď.
Po roku 2000, vo funkcii prodekana pre styk
s verejnosťou zariadil nakrútenie filmu
o Stavebnej fakulte STU, spolupracoval pri
obnove časopisu Informácie, pri vydaní
náborových listov pre každý študijný program.
Profesor je autorom príručky pre prvákov so
stručným slangovým slovníkom. Zaviedol i
slávnostné repromócie po 50 a 60 rokoch
a vydal publikáciu s názvom „50 rokov po...“
Prof. Ohrablo je i zakladateľ tenisového turnaja „Akademici a podnikatelia za spoločným
cieľom“. V súčasnosti je čestným predsedom
Združenia absolventov a priateľov Stavebnej
fakulty STU, viceprezident ÚIA, výkonný
tajomník
Alumni
klubu
STU.
Aktivity prof. Ohrabla v celospoločenskej
oblasti sú obdivuhodné, v SKSI pôsobí dlhé
roky ako člen skúšobnej komisie pre autorizačné skúšky.
Prof. Františkovi Ohrablovi k tomuto významnému životnému jubileu srdečne gratulujeme
a želáme všetko najlepšie, najmä pevné zdravie, úspechy v pracovnom a osobnom živote,
veľa lásky a životnému optimizmu do ďalších
rokov života.

Seminár k AUTORIZAČNEJ SKÚŠKE
6. november 2018, RK SKSI Bratislava
HYDROIZOLÁCIA SPODNÝCH STAVIEB BUDOV
8.november 2018, Bratislava
Betonárske dni 2018
8. a 9. november 2018, Bratislava
49. Konferencia elektrotechnikov Slovenska
7. – 8. november 2018 Poprad
Členská schôdza odbornej sekcie Elektrotechnické zariadenia stavieb s prezentáciou firmy
LEGRAND
13. november 2018, Banská Bystrica
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti STAVBYVEDÚCI/STAVEBNÝ DOZOR
13. - 14. november 2018, Košice
Určovanie zaťažiteľnosti železničných mostných objektov
14. november 2018, Žilina
DISKUSNÝ STÔL NA TÉMU ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ BUDOV
15. november 2018, Bratislava
Prezentačný seminár "BIM projektovanie už nie je novinka. Ide o efektívne a praktické BIM projektovanie" .
21.november 2018, Hotel Vienna House Easy Bratislava
Odborný seminár "Najčastejšie nedostatky projektových dokumentácií dopravných stavieb z pohľadu dopravného inžinierstva"
21.november 2018, Banská Bystrica
Prezentačný seminár " BIM projektovanie už nie je novinka. Ide o efektívne a praktické BIM projektovanie.
22.november 2018, Hotel Holiday Inn Žilina
Rozvoj cestnej infraštruktúry
21. - 23. november 2018, Nízke Tatry
Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov IS
28. - 30. november 2018, Podbanské
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