
 
 

Témy ŠVOČ na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach 
v akademickom roku 2019/2020  

 

Sekcia 1: Architektúra a konštrukcie budov  
Zástupca Rady ŠVOČ: Ing. Marek Zozulák, PhD. 

1. Konverzia jestvujúcich konštrukcií striech bytových domov z hľadiska klimatických zmien 

2. Návrh budovy pre kultúru so svetelno-technickou analýzou výstavných priestorov 

3. Rodinný dom s remeselnou službou - vhodná alternatíva a návrh v danej lokalite 

4. Laboratórna tepelno-vlhkostná analýza a návrh obnovy obalovej konštrukcie historickej budovy 

5. Vplyv polohy žalúzie na teplotu medzipriestoru dvojitej transparentnej fasády 

6. 
Vplyv polohy žalúzie na rýchlosť prúdenia vzduchu v medzipriestore dvojitej transparentnej 

fasády 

7. Energetická analýza administratívnej budovy v koncepte tzv. nulových budov 

8. Využitie obnoviteľných zdrojov energie vo fasádnej architektúre budov 

9. Stanovenie hmotnostnej vlhkosti muriva budovy pomocou analyzátora vlhkosti 

10. Architektonicko-konštrukčné riešenie rodinného domu v pasívnom štandarde 

11. Energetická hospodárnosť budovy RD s obvodovým murivom na báze prírodného kameňa 

12. Aerodynamické účinky na obalové konštrukcie budov 

Sekcia 2: Teória a technika prostredia budov  
Zástupca Rady ŠVOČ: doc. Ing. Peter Kapalo, PhD. 

1. Prínosy zelenej / modrej steny pre interiér budov 

2. Využitie vegetačných striech s netradičnými vrstvami substrátu 

3. Energetická analýza simulácie systému s obnoviteľnými zdrojmi tepla 

4. Udržateľný vodný manažment a jeho potenciál pre experimentálnu budovu 

5. Vplyv dopytovo riadeného vetrania na spotrebu energie 

6. Využitie solárnych systémov pri zabezpečení vetrania budov 



7. Posúdenie prevádzky objektu so solárnym systémom a dlhodobou akumuláciou 

8. Tepelné čerpadlá v systémoch HVAC a ich prínos 

9. 
Inteligentná administratívna budova s využitím nízkoteplotného vykurovania/ vysokoteplotného 
chladenia a OZE 

10. Možnosti použitia adiabatického a kompresorového chladenia v budove 

11. Koncepcia systémov HVAC v administratívnej budove s prvkami zelenej architektúry 

12. Návrh opätovného využitia vody v rámci stavebného objektu 

13. Návrh vodozádržných opatrení pri odkanalizovaní stavebných objektov 

Sekcia 3: Stavebná mechanika a inžinierske konštrukcie  
Zástupca Rady ŠVOČ: doc. Ing. Kamila Kotrasová, PhD. 

1. Analýza vplyvu kvapaliny na konštrukciu a podložie 

2. Mechanika sendvičových panelov 

3. Vplyv dotvarovania na odolnosť mostov so zabetónovanými oceľovými nosníkmi 

4. Odolnosť prierezov tlačených oceľových prvkov za studena tvarovaných 

5. Štúdia priestorového stuženia drevostavieb 

6. Analýza vplyvu spôsobu zavesenia strechy na jej silovú a deformačnú odozvu 

7. Statická analýza zastrešenia tribún futbalového štadióna  

8. 
Aerodynamická analýza mostovky zaveseného mosta Xia Zhang  
Aerodynamic analysis of cable-stayed Xia Zhang Bridge  

Sekcia 4: Dopravné stavby a geotechnika  

Zástupca Rady ŠVOČ: doc. Ing. Brigita Salaiová, PhD. 

1. Obsaditeľnosť parkovísk areálu TUKE 

2. Optimálny návrh mimoúrovňovej križovatky z hľadiska kapacity a funkčnej úrovne 

3. Analýzy a hodnotenie dopravných charakteristík na cestnej komunikácii 

4. Analýza rýchlostí vozidiel na prieťahu 

5. Hodnotenie vplyvu  povrchových vlastností vozoviek  

6. Metódy stanovenia mechanickej odolnosti vozovky 

7. Hodnotenie rozhľadových pomerov na úrovňových prejazdoch 



8. Príspevok k riešeniu geometrickej polohy koľaje 

9. Alternatívne riešenie zabezpečenia stability svahov na vybranej konštrukcii 

10. Analýza vonkajšej stability zemného telesa  

Sekcia 5: Environmentálne inžinierstvo  
Zástupca Rady ŠVOČ: Ing. Marcela Ondová, PhD. 

1. Vylúhovateľnosť ťažkých kovov z odpadov pôsobením kyslých dažďov 

2. Návrh využitia jemnozrnných podielov z výroby drveného kameniva v maltových zmesiach 

3. Posúdenie povodňového rizika 

4. Posúdenie rizika sucha 

5. Zhodnotenie kvality dnových sedimentov vo vybranom povodí  

6. Návrh zberného dvora pre vybranú obec 

7. Využitie bypassových odpraškov z výroby cementu na prípravu kompozitných prvkov 

8. Environmentálne prehlásenia (EPD) o stavebných produktoch 

9. Stanovenie koncentrácie polutantu vo vodnom toku modelovaním 

10. Monitorovanie výskytu tuhých častíc vo vonkajšom prostredí 

11. Štúdium rádiologického rizika 

12. Analýza kvality vody vo vybranom povodí 

13. Aplikácia prírodných sorbentov pre odstraňovanie polutantov z vôd 

14. Inovatívne trendy odstraňovania síranov z vôd 

15. Trvanlivosť samozhutniteľných betónov 

16. Vplyv kameniva na trvanlivosť betónu 

17. Cementom stmelené granulované zmesi (CBGM) pre vybrané betónové výrobky 

Sekcia 6: Technológia stavieb a ekonomika v stavebníctve  
Zástupca Rady ŠVOČ: Ing. Marcela Spišáková, PhD. 

1. Overovanie tepelno-technických vlastností konštrukčných častí drevostavieb 

2. Možnosti zefektívnenia výrobného procesu drevostavieb 



3. Environmentálne vhodné technológie výstavby 

4. Prefabrikácia v stavebníctve  – mýty a fakty 

5. Tvorba cenových ponúk v stavebníctve 

6. Analýza  smerných orientačných cien stavebných konštrukcií 

7. Inteligentné kolektívne a osobné ochranné pomôcky na stavenisku 

8. Klampiarske práce v stavebníctve 

9. Kvalita vo verejnom obstarávaní 

10. Sociálne média ako nástroj pre marketingovú komunikáciu v stavebnom podniku 

11. 
Vplyv využívania sociálnych médií pre účely efektívnej komunikácie so zákazníkmi v odvetví 
stavebníctva 

12. Odhad ceny stavebných prác pomocou agregovaných položiek, ich tvorba a spôsob použitia 

13. Spôsoby stanovenia nákladov na presun stavebných hmôt 

14. Štíhla výroba na stavenisku 

15. Odpadový audit stavebných a demolačných odpadov a obehová ekonomika 

16. Automatizácia stavebných mechanizmov v reálnych podmienkach stavby 

17. Informačné modelovanie debniacich konštrukcií vo virtuálnom modely stavby 

18. Optimalizácia procesov výstavby v prostredí BIM 

19. Časová analýza výstavby na BIM platforme 

 


