
6. ročník seminára
Geosyntetika v geotechnike

Spôsoby zakladania
násypov a riešenie
stability konštrukčných 
vrstiev komunikácií
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utorok 28. 1. 2020 - Košice
streda 29. 1. 2020 - Žilina
štvrtok 30. 1. 2020 - Bratislava



Program seminára

1. blok 

2. blok 

13:00 - ukončenie seminára

08:30 - prezencia účastníkov

09:00 - zahájenie seminára

Spôsoby zakladania násypov

Riešenie stability nestmelených konštrukčných vrstiev komunikácií

Prehľad spôsobov zakladania násypov
Možnosti využitia geosyntetík pri zakladaní násypov
Eliminácia nerovnomerného sadania násypového telesa
Spôsoby ochrany násypového telesa pred vplyvmi podložia
Cesty vedúce ku skráteniu doby výstavby násypového telesa
Možnosti zníženia nákladov pri zakladaní násypov

Spôsoby riešenia stabilizácie nestmelených konštrukčných 
vrstiev (chemická - mechanická stabilizácia)
Výstavba konštrukčných vrstiev na mäkkých alebo neúnosných 
zeminách
Možnosti zvyšovania nedostatočnej únosnosti zemnej pláne 
dopravných stavieb (cesty, železnice)
Spôsoby znižovania hrúbky konštrukčných vrstiev komunikácií
Vzťah medzi výškou nákladov na výstavbu a intervalom údržby 
komunikácií
Spôsoby alternatívneho založenia pozemných stavieb
na neúnosnom podloží
Skúšobné úseky a testovanie in-situ

Obsah seminára je určený pre:

Projektant a geotechnik

Stavbyvedúci a prípravár

Dozor a investor

Seminár obsahom
nadväzuje na témy
seminára konaného
v roku 2016. Seminár
prinesie nové a
rozširujúce informácie.



Organizačné informácie

Termíny
a miesta

Usporiadateľ

Storno

Registrácia,
účastnícky
poplatok

28. 1. 2020 - Košice Podrobné pokyny vrátane presného miesta 
29. 1. 2020 - Žilina konania budú zaslané prihláseným účastníkom
30. 1. 2020 - Bratislava

21. - 22. 1. 2020 Praha, Brno 
 (viac info na www.geomat.cz)

Na seminár sa registrujte online na stránke www.geomat.sk
alebo si na rovnakej stránke stiahnite, vytlačte, vyplňte a pošlite
e-mailom prihlášku na adresu geomat@geomat.eu

Účastnícky poplatok pri registrácii do 30. 11. 2019: 50,- Eur bez DPH,
po 30. 11. 2019: 60,- Eur bez DPH. Zálohová faktúra za účastnícky 
poplatok so splatnosťou 14 dní bude zaslaná prihláseným účastníkom. 
Vyúčtovací daňový doklad bude zaslaný v zákonnej lehote. Všetky 
doklady budú zasielané výhradne v elektronickej podobe na e-mailovú 
adresu účastníka, popr. kontaktnú osobu uvedenú v prihláške.

Občerstvenie zaistené.
Účastníci dostanú súhrn informácií z prednášok.

GEOMAT Slovakia s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, IČ: 45308012.
Pre otázky využite e-mail geomat@geomat.eu a telefón
+420 548 218 048.

Pri neúčasti sa vložné nevracia! Za prihláseného účastníka je možné 
poslať náhradníka (jeho meno oznámte na e-mailovú adresu 
geomat@geomat.eu). 

www.geomat.sk



Vyplnenú prihlášku pošlite na e-mail geomat@geomat.eu

Prihláška  na seminár Geosyntetika v geotechnike 2020

Meno a priezvisko, titul E-mail Profesia
Kde sa seminára
zúčastníte?
(uveďte miesto)

IČ:
1)

Názov (meno) platca alebo
meno OSVČ:

Adresa platcu:

Meno kontaktnej osoby
+ e-mail:

2)

Údaje o platcovi účastníckeho poplatku (budú uvedené na daňovom doklade):

1) Pokiaľ sa prihlasujete ako fyzická osoba údaj nevypĺňajte.
Daňový doklad bude zaslaný elektronicky na e-mail kontaktnej osoby.

2) 

Pokiaľ chcete prihlásiť viac účastníkov, prihlášku skopírujte a odošlite všetky prihlášky naraz.

Dátum vyplnenia a podpis:

Prihlásení účastníci:

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Registráciou na seminár vyjadrujem spoločnosti GEOMAT Slovakia s.r.o., Rybničná 40, Bratislava súhlas so
spracovaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári na odborný seminár Špeciálne geotechnické
konštrukcie 2020 – Spôsoby zakladania násypov a riešenie stability konštrukčných vrstiev komunikácií za účelom
administrácie účastníkov. Som si vedomý/á, že odvolanie tohoto súhlasu pred termínom konania vyššie
uvedeného odborného seminára bude mať za následok zrušenie tejto registrácie, ako keby nebola vykonaná.
Viac informácií na stránke https://www.geomat.sk/kontakt/suhlas-so-spracovanim-osobnych-udajov/
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