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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 štvrtkov statikov“ na odborný seminár 

 

NOSNÉ KONŠTRUKCIE PANELOVÝCH BUDOV  
 

21. januára 2021 (štvrtok) o 15:00 hod.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 nosných konštrukcií existujúcich panelových budov. Hromadná výstavba bytových domov 
pomocou technológie veľkoformátových panelových prefabrikátov v bývalom Československu trvala približne 40 
rokov. Životnosť týchto budov sa pomaly blíži k ich plánovanej hodnote. Častým problémom sú aj zásahy do 
nosných konštrukcií panelových budov. Dôležité detaily stykov nosných prvkov sa pritom menili nielen medzi 
jednotlivými konštrukčnými sústavami, ale aj v priebehu vývoja tej ktorej konštrukčnej sústavy. 

 

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

PROGRAM SEMINÁRA: 
15:00 - 15:45 prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.  
- Životnosť panelových budov    
 

15:45 - 16:30    Ing. Ivan Hollý, PhD.  
- Vybrané problémy statickej analýzy panelových budov   
- Neodborné zásahy do nosných konštrukcií panelových budov    
 

16:30 - 17:00 Diskusia a záver  

Tešíme sa na Vašu účasť. 
 
V Bratislave, 08.01.2021     
                                                                                               
                               
                                                                                             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: 

• seminár sa bude vysielať formou ONLINE pripojenia 

• na seminár je potrebné sa vopred prihlásiť prostredníctvom PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA 

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

• poplatok: členovia 0 € / nečlenovia 45 € 

mailto:sksiba@sksi.sk
http://www.sksi.sk/
https://www.gform.sk/form/qp6l269p-85af39ff-896

