
 

 
 
 

OKRUHY OTÁZOK PREZENČNEJ ČASTI ŠTÁTNEJ SKÚŠKY Z  PREDMETU 
Teória a navrhovanie konštrukcií pozemných stavieb                                          (TNKPS)       
Bakalársky študijný program : Architektúra a urbanizmus                  

 
Skúška pozostáva  z dvoch losovaných teoretických otázok z nasledovných oblastí: 

1. otázka je z oblasti staviteľstva  
2. otázka je z oblasti stavebnej fyziky a teórie navrhovania nosných konštrukcií 

Obidve otázky sú spracované v priestore konania skúšky ako súčasť prípravy na ústnu časť.  
 
 

1.  oblasť : Staviteľstvo 
 

 

1. Moduly a  rozmerové rady v staviteľstve - charakteristika, význam, súvislosti uplatnenia v staviteľstve. 
2. Stabilita budov -  všeobecné kritériá, princípy a zásady riešenia budov z hľadiska stability.  
3. Tradičné materiály v staviteľstve - história a triedenie materiálovej bázy, kritéria uplatnenia. 
4. Stenové sústavy budov - triedenie, materiálová báza, význam a zásady navrhovania. 
5. Skeletové sústavy na báze betónu - charakteristika, typy, stabilita, zásady navrhovania, styky prvkov, 

technológie, súvislosti uplatnenia v staviteľstve a architektúre. 
6. Skeletové sústavy na báze ocele a dreva - charakteristika, typy, stabilita, ochrana konštrukcií, súvislosti 

uplatnenia v staviteľstve a architektúre. 
7. Stropy monolitické železobetónové - charakteristika a triedenie, konštrukčný význam a zásady 

navrhovania, súvislosti uplatnenia v staviteľstve a architektúre. 
8. Zmonolitnené montované stropy - charakteristika a triedenie, konštrukčný význam a zásady 

navrhovania, súvislosti uplatnenia v staviteľstve a architektúre. 
9. Montované stropy z prefabrikovaných dielcov - charakteristika a triedenie, konštrukčný význam,  

zásady navrhovania, súvislosti uplatnenia v staviteľstve a architektúre. 
10. Drevené, oceľové a spriahnuté stropy - charakteristika a triedenie, konštrukčný význam, zásady 

navrhovania.  
11. Dilatovanie objektov – charakteristika a význam, konštrukčné princípy dilatačných škár. 
12. Podlahy - triedenie, zásady navrhovania, dilatovanie, význam v interiéri budovy. 
13. Základové konštrukcie - druhy, typy a princípy navrhovania. 
14. Nosné sústavy a geometria základových konštrukcií  - vzájomný vzťah, konštrukčné súvislosti, 

uplatnenia v praxi. 
15. Zakladanie na svahu a v nerovnorodých podložiach - definovanie problémov a princípy navrhovania.  
16. Podpovrchové vody a budova - priame a nepriame spôsoby ochrany budovy. 
17. Hydroizolačné sústavy budov - spôsoby ochrany spodnej stavby proti zemnej vlhkosti, princípy 

konštrukčných úprav. 
18. Schodisko - triedenie, terminológia, priestorové parametre, zásady výpočtu, ergonómia.  
19. Doskové a schodnicové schodisko - konštrukčné princípy a zásady navrhovania. 
20. Závesné, visuté a vretenové schodiská - zásady navrhovania. 
21. Krivočiare a zmiešanočiare schodisko - zásady a metódy navrhovania, uplatnenie v architektúre. 
22. Úprava schodiskových stupňov a zábradlia - bezpečnosť, hygiena, súvis s ergonómiou. 
23. Povrchy stien - druhy, požiadavky, materiály, vzťah s prevádzkou budovy.  
24. Komínové telesá a kozuby - parametre, zásady navrhovania, konštrukčné prvky. 
25. Konštrukcie striech - tvarová  typológia, terminológia, požiadavky a kritéria navrhovania. 
26. Strechy so šikmým sklonom plochy - typy a konštrukčné zásady navrhovania, materiály, krytiny. 
27. Strechy so zakrivenými plochami - typy a konštrukčné zásady navrhovania, materiály, krytiny. 
28. Úsporné krovy -  vymedzenie pojmu, význam, konštrukcia, materiál, detaily. 
29. Strešný plášť šikmých striech - triedenie a charakteristika, vrstvy, princípy a kritériá navrhovania. 
30. Strešný plášť plochých striech - triedenie a charakteristika, vrstvy, princípy a kritériá navrhovania. 

 
 



 

 
31. Vegetačné strechy - princípy navrhovania, detaily plášťa, uplatnenie a význam v staviteľstve 

a architektúre, možné poruchy. 
32. Klampiarske úpravy striech a terás - zásady a princípy konštrukčného navrhovania, možné poruchy. 
33. Drevené stavby zrubové - konštrukčné princípy zrubovej steny, styky prvkov. 
34. Novodobé drevené konštrukčné systémy - stĺpové skelety, kostrové stavby, panelové stavby. 
35. Ľahké obvodové plášte budov - triedenie, charakteristika, kritériá navrhovania, uplatnenie v architektúre. 
36. Ťažké obvodové plášte budov - triedenie, charakteristika, kritériá navrhovania, uplatnenie v architektúre. 
37. Zastrešenie hál  (stredné rozpätia) -konštrukčné princípy navrhovania,  materiál, uplatnenie, architektúra. 
38. Zastrešenie hál  (veľké rozpätia) - konštrukčné princípy navrhovania, materiál, uplatnenie, architektúra.                           
39. Prútové priestorové priehradové konštrukcie  - charakteristika, geometria, styky prvkov, uplatnenie. 
40. Ťahané konštrukcie zastrešenia - charakteristika a triedenie, geometria, terminológia, zásady 

navrhovania. 
41. Pneumatické konštrukcie zastrešenia - typológia, charakteristika, zásady navrhovania. 
42. Tlačené konštrukcie zastrešenia - princíp konštrukcie, typológia, zásady návrhu, význam v architektúre. 
43. Zalomené doskové konštrukcie zastrešenia - charakteristika a princíp, zásady navrhovania, geometria. 
44. Konštrukčné sústavy výškových budov - triedenie, základné princípy navrhovania. 
45. Výškové budovy s konštrukčným systémom tubusu a jadra - princípy navrhovania.  
46. Výškové budovy s konštrukčným systémom  jadra s vyloženým stropom  - princípy navrhovania. 
47. Typológia okien - triedenie, materiál, konštrukcia, grafické značenie. 
48. Konštrukcia okien - triedenie, požiadavky a zásady a princípy navrhovania v kontexte materiálu,    

trendy vývoja. 
49. Obklady stien - druhy, požiadavky a kritériá navrhovania, detaily. 
50. Ľahké deliace steny a podhľady - druhy, materiál, konštrukčné zásady navrhovania. 
51. Zasklené steny a strechy -  materiál, konštrukčné zásady a stavebno-fyzikálne kritériá. 
52. Transparentné obvodové plášte - typy, charakteristika, vrstvy. 
53. Dvojité transparentné fasády -  konštrukčné zásady, prvky.   
54. Svetlíky a budova - typológia, kritériá navrhovania, materiál, detaily. 
 

 

                                                                                                             

2. oblasť :  Stavebná fyzika a teória navrhovania nosných konštrukcií 
 
1. Konštrukcie obvodových plášťov z hľadiska prestupu tepla a  kondenzácie - kritériá, požiadavky 

a zásady navrhovania, architektonické súvislosti.  
2. Konštrukcie striech a podláh - prestup tepla, kondenzácia, kritériá a zásady navrhovania. 
3. Orientácia obytných budov z hľadiska preslnenia - požiadavky, dopad na architektúru. 
4. Denné osvetlenie obytných miestnosti pri bočnom a hornom osvetlení - hodnotenie. 
5. Denné osvetlenie budov s trvalým pobytom ľudí - základné požiadavky a kritériá pri navrhovaní budov. 
6. Riešenie ochrany  priečelia bytového domu pred vonkajším hlukom -  kritériá navrhovania  

a posudzovania, kontext s architektúrou. 
7. Riešenie deliacich medzibytových stien a stropov z hľadiska vzduchovej nepriezvučnosti - kritériá 

navrhovania a požiadavky.  
8. Šírenie zvuku v sálových priestoroch - princípy návrhu  geometrie priestoru,  akustická úprava povrchov.   
9. Charakteristické a návrhové zaťaženie - charakteristika, význam pri návrhu konštrukcie. 
10. Betón v architektúre - druhy, charakteristika, vlastnosti, výhody, nevýhody.   
11. Centricky tlačené konštrukčné prvky - zásady navrhovania, praktický význam v staviteľstve.  
12. Priestorové konštrukčné systémy vysokých budov - charakteristika, praktický význam v staviteľstve.  
13. Nosné konštrukcie budov na báze ocele - stavebno / statická charakteristika, uplatnenie v architektúre. 
14. Veľkorozpäťové konštrukcie striech - spôsoby riešenia a ich statické pôsobenie, uplatnenie 

v architektúre. 
15. Nosné konštrukcie budov na báze dreva - stavebno / statická charakteristika, uplatnenie v architektúre. 
16. Plošné a prútové nosné konštrukcie - stavebno / statická charakteristika, uplatnenie v architektúre.  
17. Priehradové prútové nosné konštrukcie - stavebno / statická charakteristika, uplatnenie v architektúre. 


