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Program seminára

Termíny a miesta konania

1. blok 

 2. blok 

 3. blok 

Prestávka s občerstvením

13:00 - ukončenie seminára

09:30 - prezentácia účastníkov

10:00 - začiatok seminára

Základné princípy konštrukcií z vystuženej zeminy

Návrhové metodiky a postupy pri posudzovaní medzných stavov

Diskusia

Funkcia vystuženia v zemných konštrukciách
Princíp vystuženej zeminy
Delenie konštrukcí z hľadiska spôsobu navrhovania a prístupu k výpočtu
Súčasné normy a predpisy zohľadňujúce návrh konštrukcií
z vystuženej zeminy

Návrh a posúdenie opornej konštrukcie (najčastejšie posudzované medzné
stavy, vznik medzného stavu - príklady)
Návrh a posúdenie strmého svahu (medzné stavy, typy prípadných porúch)
Návrhové metodiky a dostupné softvérové vybavenie
Vstupné údaje výpočtov a výstupy výpočtov

28. februára 2018  Trnava, zasadacia miestnosť SKSI, Hornopotočná 1

08. marca 2018 Banská Bystrica, zasadacia miestnosť SKSI, Jána Kollára 2

13. marca 2018 Košice, zasadacia miestnosť SKSI, Južná trieda 93

14. marca 2018 Žilina, zasadacia miestnosť SKSI, Vysokoškolákov 8556/33B

15. marca 2018 Bratislava, zasadacia miestnosť SKSI, Mýtna 29



Organizačné informácie

Usporiadateľ

Storno

Prihlášky

Stravovanie

Zborník

Vložné

V priebehu seminára dostanú účastníci občerstvenie.

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.

V prípade potreby je možné za prihláseného účastníka vyslať náhradníka
(jeho meno oznámte na e-mail geomat@geomat.eu). 

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

Zborník nie je vydávaný. V rámci seminára dostanú účastníci súhrn 
informácií z prednášok.

Seminár je pilotným projektom a je bezplatný.

www.geomat.sk

Princíp vystuženej zeminy. Funkcia vystužovania v zemných konštrukciách.

Súčasné normy a predpisy zohľadňujúce návrh konštrukcií z vystuženej zeminy.

Navrhovanie a posudzovanie oporných konštrukcií a strmých svahov (návrhové

metodiky, softvér, vstupné a výstupné údaje výpočtov).

Seminár je určený pre odbornú verejnosť so zameraním na pracovníkov

projekčných organizácií a samostatných projektantov. Účastníci získajú nezávislý

a komplexný prehľad so základnými princípmi riešenej problematiky.



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

Prihláška na seminár Špeciálne geotechnické konštrukcie 2018

Meno a priezvisko, titul 
účastníka E-mail a telefón Profesia

Som členom
SKSI 
(áno/nie)

Kde sa seminára
zúčastníte?
(uveďte miesto)

Názov firmy alebo
meno OSVČ:

Adresa pracoviska:

Kontaktné údaje prihlasujúceho
+ e-mail:

1)

1) Vyplňte iba v prípade, že nie ste jedným z účastníkov.

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

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, vyjadrujem súhlas spoločnosti GEOMAT Slovakia s.r.o., Rybničná 40, Bratislava so spracovaním poskytnutých
osobných údajov uvedených v Registračnom formulári na odborný seminár Špeciálne geotechnické konštrukcie 2018 –
Navrhovanie konštrukcií z vystuženej zeminy, za účelom administrácie. Som si vedomý/á, že odvolanie tohto súhlasu
pred termínom konania vyššie uvedeného odborného seminára bude mať za následok zrušenie tejto registrácie,
akoby nebola vykonaná. Beriem na vedomie, že spracúvanie mojich osobných údajov sa riadi zákonom Slovenskej
republiky č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý najmä v § 28 a nasledujúcich
upravuje moje práva v oblasti ochrany mojich osobných údajov.

Dátum vyplnenia a podpis:

Prihlásení účastníci:


