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P O Z V Á N K A 

Pozývame Vás v rámci „Klubových štvrtok statikov“ na odborný seminár 
  

REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A DOSTAVBA 
AREÁLU SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRIE V BRATISLAVE 

 
24. novembra 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 náročných rekonštrukčných prác významného komplexu budov SNG zameraná na  návrh 
a realizáciu rekonštrukcie, modernizácie a dostavby.  
 
ODBORNÝ GARANT SEMINÁRA: doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.  
   
PREDNÁŠATELIA:  
Ing. Ladislav Tausinger, hlavný projektant statickej časti 
Ing. Róbert Černaj, projektant statickej časti 
Ing. Tomáš Hašto, projektant statickej časti 
Ing. Miroslav Behuliak, Hornex, a.s., stavbyvedúci (SV) 
Bc. Pavol Kolek, Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., SV 
   
PROGRAM SEMINÁRA: 
15:00 - 16:20 
• Predstavenie jednotlivých stavebných objektov 
• Statický prieskum a ostatné prieskumy 
• Vybrané riešenia jednotlivých konštrukcií (rekonštrukcia, dostavba..) 
• Prezentované budú betónové, oceľové aj drevené konštrukcie 

o  Vodné kasárne 
o  Premostenie 
o  Nový depozit 
o  Administratívna budova 
o  Nové expozície 

 Drevené schodisko 
o  Hong-kongská ulička 

16:20 - 16:50  Skúsenosti z realizácie 
16:50 - 17:00  Diskusia a záver 
 
Tešíme sa na Vašu účasť. 
   
V Bratislave, 07.11.2022                                           
                                                                                             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 22.11.2022 
• 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 0 € - pri osobnej účasti, 10 € - ostatní pripojení ONLINE (podmienkou je uhradený    
  členský príspevok na rok 2022) / nečlenovia 150 € 
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