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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 

 
NOSNÉ KONŠTRUKCIE NAJVYŠŠEJ BUDOVY NA SLOVENSKU – 

EUROVEA TOWER 
 

  13. októbra 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 a je zameraný 
na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb. Problematika nosných konštrukcií stavieb 
bude diskutovaná z pohľadu návrhu a realizácie nosných konštrukcií najvyššej budovy na Slovensku, ktorá 
bude mať 168 m. 
 

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

PREDNÁŠATELIA:  
- Ing. Daniel Bukov, hlavný projektant statickej časti 
- Ing. Jozef Baran, hlavný projektant statickej časti 
- Ing. Martin Barila, STRABAG Pozemné a inžinierske  
  staviteľstvo s.r.o., hlavný stavbyvedúci 
 
PROGRAM SEMINÁRA: 
• 15:00 - 16:30 
- vybrané problémy z navrhovania nosných konštrukcií vysokej  
  budovy Eurovea Tower 
- návrh nosného systému budovy - postupnosť od DUR po DRS 
- vertikálny a horizontálny nosný systém budovy 
- zakladanie 
- vetrový tunel a výsledky testu  
- preukázanie mechanickej odolnosti (výpočet, dimenzovanie)  
- realizačná dokumentácia  
• 16:30 - 17:00  Postup výstavby a skúsenosti z výstavby tejto vysokej budovy 
• 17:00 - 17:30  Diskusia a záver 
 

Tešíme sa na Vašu účasť. 
 

V Bratislave, 20.09.2022     
                                              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: 

• je potrebné sa vopred prihlásiť prostredníctvom PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA najneskôr do 11.10.2022 

• počet prítomných členov SKSI - max. 10 osôb  

• ostatní záujemcovia - formou ONLINE pripojenia 

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

• poplatok: členovia 10 € (podmienkou je uhradený členský príspevok na rok 2022) / nečlenovia 150 € 
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