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Slovenská odborná sekcia Statika stavieb 
Regionálna odborná sekcia Statika stavieb v Bratislave: „Klubové štvrtky STATIKOV“ 

 

P O Z V Á N K A 
Pozývame Vás v rámci „Klubových štvrtok statikov“ na odborný seminár 

 

ZAKLADANIE STAVIEB  
- navrhovanie a príklady chýb a sanácií pri zakladaní stavieb 

 

7. október 2021 (štvrtok) o 15:00 hod.  
v zasadacej miestnosti SKSI Bratislava, Mýtna ul. 29, 3. poschodie 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ZAMERANIE SEMINÁRA: 
Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným 
stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je 
zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní 
nosných konštrukcií stavieb v súvislosti s ich 
projektovaním a realizáciou. Problematika nosných 
konštrukcií stavieb bude diskutovaná 
z pohľadu dlhoročných skúseností projektanta 
a experta z oblasti geotechniky a navrhovania 
zakladania stavieb. 
 

ODBORNÝ GARANT SEMINÁRA:  
doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.  
 

PROGRAM SEMINÁRA: 
15:00 - 16:30 prof. Ing. Peter Turček, PhD. 
 

Interakcia stavebných konštrukcií s prírodným 
prostredím. Najčastejšie príčiny porúch základových 
konštrukcií. Nezohľadnenie geologických podmienok 
pri návrhu zakladania stavieb a zabezpečení svahov 
výkopov. V prednáške budú prezentované 
konkrétne ukážky príkladov nevhodných riešení 
návrhov zakladania stavieb ako tiež príklady ich 
sanácií. 

16:30 - 17:00 Diskusia a záver 

Tešíme sa na Vašu účasť. 
 

V Bratislave, 09.09.2021                                                                  Štefan Gramblička 
                                                                    predseda Regionálnej odbornej sekcie Statika stavieb v Bratislave                                                                                          
                                                                              predseda Slovenskej odbornej sekcie Statika stavieb  
 

Tento seminár bol zaradený do projektu celoživotného vzdelávania členov SKSI. Podujatie je určené prednostne pre členov SKSI. 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

• je potrebné sa vopred prihlásiť prostredníctvom PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA 

• počet prítomných členov SKSI - max. 15 osôb za dodržania bezpečnostných opatrení (ochrana tváre,   

  dezinfekcia pri vstupe do budovy, odstup min. 2 metre) 

• ostatní záujemcovia - formou ONLINE pripojenia 

• link na ONLINE pripojenie zašleme všetkým prihláseným deň pred konaním seminára  

• poplatok: členovia 0 € (podmienkou je uhradený členský príspevok na r. 2021) / nečlenovia 45 € 
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