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

 

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

 
KOMPOZITNÉ MATERIÁLY PRE VYSTUŽOVANIE BETÓNOVÝCH 

KONŠTRUKCIÍ A PRINCÍPY NAVRHOVANIA 
   

21. apríl 2022  (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 ako aj 
zhotoviteľom a investorom, ktorí uvažujú nad alternatívami k oceľovej výstuži. Obsahuje prehľad o FRP 
materiáloch, základné princípy navrhovania a súčasný prehľad technických predpisov. Zameraný je na 
porovnanie navrhovania železobetónových konštrukcií a betónových konštrukcií vystužených kompozitnými, 
vláknami vystuženými (FRP - fibre reinforced polymer) výstužami. Zvýraznené budú rozdiely a podobnosti 
v princípoch navrhovania.  
 

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

PREDNÁŠATELIA:  
doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. 
doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD. 

PROGRAM SEMINÁRA: 
• 15:00 - 16:30 
- FRP materiály pre vystužovanie betónových konštrukcií  
- Súčasný stav technických predpisov 
- ULS - Medzné stavy únosnosti 
- SLS - Medzné stavy používateľnosti 
- Výsledky a závery z uskutočnených experimentov 
• 16:30 - 17:00  Diskusia a záver 
 
Tešíme sa na Vašu účasť. 
 
V Bratislave, 30.03.2022     

                                                                                     Štefan Gramblička 
                                                   predseda Slovenskej a Regionálnej odbornej sekcie Statika stavieb v Bratislave                                                                                          
        
Tento seminár bol zaradený do projektu celoživotného vzdelávania členov SKSI. Podujatie je určené prednostne pre členov SKSI. 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
• seminár sa bude vysielať formou ONLINE pripojenia, osobná účasť nebude možná 
• prihlásiť sa môžete prostredníctvom PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA najneskôr do 20.4.2022 
• účastnícky poplatok: členovia SKSI 10 € (podmienkou je uhradený členský príspevok na r. 2022) /  
  nečlenovia 150 € 
• preddavkovú faktúru potrebnú k úhrade registračného poplatku zašleme na Váš kontaktný e-mail do dvoch  
  dní po Vašom prihlásení 
• link na ONLINE pripojenie Vám zašleme 1 deň pred konaním seminára 
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