
Ing. Boris Hrivnák 
__________________________________________________________________________________________ 
adresa: Sládkovičova 5938/68, Banská Bystrica, SR 
e-mail: boris.hrivnak@gmail.com 
telefón: 0902 125 551 
 
Vzdelanie 
 
2006 – 2004: SvF STU, Bratislava, Konštrukcie pozemných stavieb, inžinierske štúdium 
2004 – 2000: SvF STU, Bratislava, Konštrukcie pozemných stavieb, bakalárske štúdium 
2000 – 1996: Stredná priemyselná škola stavebná, Banská Bystrica, pozemné stavby 
 
Odborný rast 
 
pracovné skúsenosti 
 
od 10/2019 WESTWERK s.r.o., konateľ 
od 10/2018: melismichalko s.r.o., PAVJAN s.r.o., brisky s.r.o (konateľ) 

Pracovná pozícia: projektant (Vypracovávanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov časti 
architektúra, prevažne PD pre stavebné povolenie, PD pre realizáciu stavby, HIP) 

2012 – 2015: CONE International K.S. 
Pracovná pozícia: projektant (Vypracovávanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov časti 
architektúra, prevažne PD pre stavebné povolenie – Einreichplan, Auswechslung, PD pre 
realizáciu stavby – Polierplan v nemeckom jazyku) 

2006 – 2010: A.PRO s.r.o., KACC s.r.o., studio b52 s.r.o. 
Pracovná pozícia: projektant (Vypracovávanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov časti 
architektúra, prevažne PD pre stavebné povolenie, PD pre realizáciu stavby, HIP) 
 
 

prax popri štúdiu 
1996 – 2006: rôzne brigádnické činnosti popri štúdiu, práce ako pomocná pracovná sila na stavbe, 2x W&T 

v USA (práca pomocného tesára na drevodomoch - hrubá stavba) 
 
školenia 
od 10/2017: špecializované vzdelávanie pre znalcov v odbore Stavebníctvo 
 
Znalosti: 
 
PC: 
AutoCAD - expert 
Autodesk Revit Architecture - expert 
CENKROS - základy,  
MS OFFICE - pokročilý,  
Stavebná fyzika(area, teplo atď.) - pokročilý,  
Therm5 - pokročilý, veľmi dobrá orientácia v akomkoľvek programe po krátkom zaučení 
 
vodičský preukaz skupiny B (aktívny vodič) 
 
jazykové znalosti: 
 
Slovenský jazyk - materinský jazyk 
Anglický jazyk - mierne pokročilý 
Nemecký jazyk – mierne pokročilý  
 



Zoznam prác ( stav ku: november 2018) 
  
A.PRO s.r.o., júl 2006 – február 2010 

- RD Pekarík – vypracovanie realizačného projektu časti architektúra pod dohľadom zodpovedného projektanta 
- River Park časť B, C – TD, SP, RP, práca v tíme na stavebných výkresoch, výpisoch prvkov, detailov na všetkých 

stupňoch projektu, vypracovanie modelu spodnej stavby a nadzemných častí v REVITe ich následná vizualizácia 
- Repro BITTNER – administratívna budova a prevádzková hala – SP, práca v tíme na stavebných výkresoch, výpisoch 

prvkov, detailov na všetkých stupňoch projektu 
- NZZ Nitra – SP, RP, práca v tíme na stavebných výkresoch, výpisoch prvkov, detailov na všetkých stupňoch projektu, 

realizácia projektu – komunikácia s dodávateľom pri realizácií 
- T-centrum, T-com, T-mobile – vypracovávanie realizačných projektov interiérov podľa manuálov investora 
- RD Vinohrady – vypracovanie modelového projektu pre SP v REVITe  
- Klingerka – UR, práca v tíme na stavebných výkresoch, vypracovanie modelu spodnej stavby a nadzemných častí 

v REVITe, výuka projektového tímu pre program REVIT, dozor nad spracovávaním projektovej dokumentácie 
v REVITe, vypracovanie technických správ a všetkých situácií pod dohľadom HIP 

- Phoenix-dočasná nabijáreň – RP, vypracovanie PD pre RP, komunikácia s profesiami, investorom 
- RD Urban – SP, RP, vypracovanie PD pre SP a RP, komunikácia s profesiami, investorom a inžinieringom, 

vypracovávanie povolení rozkopávok, výrubu stromov 
- vypracovanie firemného manuálu, templatov, štartovacích výkresov pre kreslenie v autocade a v REVITe 
- vypracovávanie teplotechnických posudkov a posudkov detailov v rôznych projektoch v programoch THERM, TEPLO, 

AREA, AKUSTIKA 
- zameranie objektov a ich zakreslenie do výkresu 
- rôzna iná činnosť v architektonickom ateliéri, najmä výpomoc na rôznych projektoch štúdií, UR a ich expedovaní 

 
KACC s.r.o., jún 2010 

- Logistické centrum Zamajerské - vypracovanie PD pre SP 
 
b52 s.r.o., august 2010 – február 2012 

- Sídlo Kongregácie a zariadenie pre seniorov (Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa), komplex budov na 
Jakubovom nám. č. 4,5,6,7 rekonštrukcia, prestavba, sanácia a asanácia budov - SP, RP, vypracovanie PD pre SP 
a RP, komunikácia s profesiami, investorom, inžinieringom, dodávateľom, úradmi... 

- Bytové domy Rusovce - RP 
- Vysoká škola zdravotníctva sv. Alžbety rekonštrukcia a prestavba - SP, RP, vypracovanie PD pre SP a RP, 

komunikácia s profesiami, investorom, inžinieringom, dodávateľom, autorský dozor 
- Bioplynová stanica Hertník - RP 
- rodinné domy rôzneho druhu, nízkoenergetické, inteligentné, drevodomy atď. - SP, RP 
- RD Ambrova (inteligentný dom)- RP, vypracovanie PD pre RP, komunikácia s profesiami, investorom, inžinieringom, 

dodávateľom 
 
CONE International K.S. marec 2012 – február 2015 

- Pottendorf-rekonštrukcia BD - vypracovanie PD pre SP, RP 
- ďalšie PD rôznych BD vo Viedni – vypracovanie PD pre SP, RP 

 
Melismichalko s.r.o., PAVJAN s.r.o., brisky s.r.o. október 2015 - súčasnosť 

- Radový dom Vajnory - vypracovanie PD pre RP, projekt je zrealizovaný 
- Hala Trenčín – vypracovanie PD pre RP 
- RD Pinďo – vypracovanie PD pre RP 
- RD Šoffa – vypracovnie PD pre SP 
- RD Deviata – vypracovanie PD pre SP 
- cca 20ks projektov pre SP obnovy BD, RP, HIP 

 
ostatné projekty 

- RD Baláže – SP, vypracovanie PD pre SP, rekonštrukcia a nadstavba, projekt je v realizácii (REVIT), SP - vydané, 
objekt je skolaudovaný 

- Garáž s obývateľným 1.poschodím a terasa so zimnou záhradou – štúdia 
- RD Krátky – RP, vypracovanie PD časti architektúra pre RP, objekt je skolaudovaný 
- Bytový dom Na Skřivánku – RP, vypracovanie časti architektúra pre RP, objekt je skolaudovaný 
- RD Borinka – SP, vypracovanie PD pre SP, v rozsahu RP, SP - vydané, objekt je skolaudovaný 
- RD Veľká Lúka – SP, vypracovanie PD pre SP, SP - vydané, objekt je skolaudovaný 
- rekonštrukcia podkrovia Plesch – RP, vypracovanie PD pre RP, projekt je zrealizovaný 



- RD Most pri BA - SP, vypracovanie PD pre SP, SP - vydané, projekt je zrealizovaný 
- RD Kordíky - štúdia (REVIT) 
- RD Hrnčiarovce – ZSPD, RP, vypracovanie PD pre SP, v rozsahu RP – projekt je zrealizovaný 
- RD Radvaň - SP, RP, vypracovanie PD časti architektúra pre SP 
- dokumentácia ETICS, New Stein, projekt je v realizácii 
- RD Kordíky – SP, RP, vypracovanie PD časti architektúra pre SP, projekt je v realizácii 
- Obnova BD Štefánikova 33 – RP, vypracovanie PD časti architektúra, koordinácia 
- RD Ružindol – odborné posúdenie zatekania stavby 
- ubytovňa Krupina – štúdia rekonštrukcie pôvodného administratívneho objektu 

 
 
 
 
 
 


