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„nebojte sa ocele (ani dreva)“ 
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21. Vplyv páčenia pri návrhu skrutiek

Doc. Ing. Rudolf Ároch



3

2. Administratívne budovy s oceľovou 

nosnou kostrou

Doc. Ing. Rudolf Ároch

Prehľad klasických a moderných konštrukčných 

systémov, výpočet, porovnanie ich účinnosti
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3. Modelovanie skrutiek v programoch MKP -

porovnanie rôznych metód

Doc. Ing. Rudolf Ároch
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4. Laná používané v konštrukciách a mostoch - prehľad 

typov, vlastností, kotvenia, spôsobov modelovania

Doc. Ing. Rudolf Ároch



61. Drevené mosty na Slovensku

Doc. Ing. Jaroslav Sandanus
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2. Priestorové pôsobenie kombinovaných krovových 

sústav

Doc. Ing. Jaroslav Sandanus
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Doc. Ing. Magdaléna Štujberová

1. Optimalizácia spriahnutej stropnej konštrukcie.

- stropnicový systém (vplyv vzdialeností, rozpätí 

stropníc a prievlakov na hmotnosť stropnej konštrukcie)

- bezstropnicový systém
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2. Väznicový a bezväznicový systém strešnej 

konštrukcie – hmotnostné a finančné porovnanie 

Doc. Ing. Magdaléna Štujberová
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Ing. Ján Brodniansky, PhD.

1. Priečne väzby halových stavieb

• Porovnanie alternatívnych riešení priečnych väzieb jednoloďových hál zo 

statického hľadiska.  Modelovanie vo výpočtovom programe a návrh 

prvkov priečnej väzby. Návrh typických detailov.
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Ing. Ján Brodniansky, PhD.

2. Návrh telekomunikačného 

stožiara

• riešenie variantných návrhov 

(podľa dohody)

• výpočet zaťažení (vietor, 

námraza) a kombinovanie 

zaťažení

• modelovanie 

• Problematika návrhu a 

riešenie typických detailov
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Ing. Michal Kováč, PhD.

1. Návrh nosníka žeriavovej dráhy s vplyvom šmyku a krútenia
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Ing. Michal Kováč, PhD.

2.    Priestorová strata stability centricky tlačených prútov
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Ing. Michal Kováč, PhD.

3.    Stenové a prútové pôsobenie tlačených vystužených pásov 

mostných prierezov
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Ing. Miloš Slivanský, PhD.

1. Vplyv priestorového stuženia na statické pôsobenie nosných

sústav oceľových konštrukcií

2. Analýza výstužného systému halového objektu vzhľadom na 

priestorové spolupôsobenie konštrukcie.

3. Spoľahlivosť sklených konštrukcií v praxi.

4. Modelovanie ortotropných plošných prvkov v MKP, metódy a 

porovnanie dostupných programov.

5. Statická analýza vybraných typov krovových konštrukcií a 

modelovanie prípojov. 
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Ing. Tomáš Klas, PhD.

1. Laboratórne overenie modulu pružnosti 

• overovanie modulu 4-bodovým ohybom

• overovanie modulu pre rôzne typy dreva (materiálov)

• vyhodnotenie získaných výsledkov


