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Vás pozývajú na 
 

odborný seminár 
 

GEOSYNTETIKA 2018 
 

 

Termín:   14. februára 2018, od 10, 00 hod. 
Miesto:   sídlo SKSI,  Mýtna 29 Bratislava  

(zasadacia miestnosť na 3. poschodí) 
 
 
Zameranie seminára: 

Cieľom seminára je oboznámiť autorizovaných stavebných 
inžinierov so zameraním na dopravné stavby a statiku stavieb, 
členov IGS a ďalších odborníkov s najnovšími poznatkami pri 
použití geosyntetiky a konštrukcií s geosyntetikou v stavebníctve. 

 
Seminár je zaradený do systému celoživotného vzdelávania pre 
autorizovaných stavebných inžinierov v odbore inžinierske stavby, 
dopravné stavby a statika. 

 
           Mediálnym partnerom seminára je časopis Inžinierske stavby. 

Program seminára: 
09.30 – 10.00 Registrácia účastníkov 
10.00 – 10.10 Privítanie účastníkov seminára 
 Ján Tomko, predseda odb. sekcie IS-DOS 
10.10 – 10.20 Otvorenie seminára 
 Radovan Baslík, predseda IGS Slovensko  
10.20 – 10.40      Trvanlivosť geosyntetiky a jej dlhodobé správanie 
 Peter Turček, odborný garant   
10.40 – 11.00 Geosyntetika v predpisoch 
 Radovan Baslík  
11.00 – 11.20 Fyzikálny model násypu podopreného pilótami 
 Ladislav Kais, Marián Drusa, Martina Holičková, Martin Mečár  
11.20 – 11.40      Zhodnotenie aktuálnych návrhových postupov pre násypy 
                            na pilótach 
 Martina Holičková, Ladislav Kais, Marián Drusa, Jozef Vlček  
11.40 – 12.00      Vystužené oporné konštrukcie na modernizovaných 
                            železničných tratiach 
 Ján Hasenovič  
12.00 – 12.30 Prestávka 
12.30 – 12.50      Výnimočné aplikácie geosyntetických materiálov 
                             v stavebníctve 
 Branislav Prelovský, Jozef Sňahničan 
12.50 – 13.10       Použitie geokompozitných materiálov z produkcie  
                            Geotex s.r.o. 
 Štefan Kišš  
13.10 – 13.30      Použitie oceľových sietí pre vystužovanie horninových 
                            konštrukcií – teória, výskum, prax 
 Jaroslav Adamec  
13.30 – 13.50 Realizácia oporných múrov z vystuženej zeminy 

                s lícom z betónových panelov 
 Ján Lajčák, Martin Kašpar, Ondřej Vodáček  

13.50 – 14.10 Rýchla a efektívna oprava bodového poškodenia cesty 
 Ján Vilem  
14.10 - 14.20 Diskusia a ukončenie seminára 
14.20 - 15.00      Valné zhromaždenie IGS Slovensko 
 
 
Príspevky budú recenzované. 

 

 

 



Vložné (účastnícky poplatok): 
- základný účastnícky poplatok   20,00 € 
- členovia SKSI (ASI)       0,00 €  
- prednášajúci (t.j. jeden z autorov)     0,00 €  
- členovia IGS     10,00 € 
Firemná propagácia (banner, prezentácia): 30,00 € 
 
 
Úhrada vložného: 
banka:    Tatra banka, a.s.  
číslo účtu (IBAN): SK26 1100 0000 0029 2888 1959 
VS:    na základe prijatej zálohovej faktúry 
 
Poznámka:  
Zálohová faktúra bude vystavená na základe vyplnených daňových 
údajov v návratke a zaslaná na uvedenú e-mailovú adresu. 
Po pripísaní úhrady vložného na účet usporiadateľa,  
Vám bude na Vašu e-mailovú adresu zaslaný príjmový doklad.   
 
 
Informácie o seminári u členov prípravného výboru: 
Ing. Ján Tomko, predseda odb. sekcie IS-DSMIUP 
e-mail: jtatelier@gmail.com 
 
Prof. Ing. Peter Turček, PhD., odborný garant 
e-mail: peter.turcek@stuba.sk 
 
Ing. Radovan Baslík, CSc., predseda IGS Slovensko 
e-mail: radobaslik@gmail.com 
 
 
 
Účasť na seminári je potrebné vopred písomne potvrdiť zaslaním 
záväznej prihlášky v termíne do 07.02.2018. 
 
Vzhľadom na obmedzenú kapacitu prednáškovej miestnosti Vám 
odporúčame zaslať záväznú prihlášku v čo najskoršom termíne.  
 

 
 
 
 


