
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Á S  P O Z Ý V A  N A   
 
 
 
 
 
 
 
 

Odborný seminár: 
 
 

POHĽADOVÉ BETÓNY 
 

 
12. december 2013 o 13.00 hod. 

 
Regionálna kancelária SKSI Košice (zasadacia miestnosť na 7. poschodí) 

Južná trieda 93, Košice 
 

 

 

CIEĽ SEMINÁRA:  

Odborný seminár je určený projektantom a ostatným odborníkom, ktorí majú záujem rozprúdiť 

debatu na tému „pohľadové betóny“. Povrch betónových konštrukcií z estetického hľadiska nebol 

v minulosti považovaný za dosť vhodnú a vyhovujúcu povrchovú úpravu. Postupom doby sa však 

objavila snaha využiť samostatný betónový povrch ako špecifickú úpravu, ktorá by pri zachovaní 

fyzikálno-mechanických vlastností betónu vhodným stvárnením dosiahla aj estetický efekt. 

Odborný garant:  Doc.Ing. Renáta Bašková, PhD. 

 

Organizačný garant - KOS Statika stavieb Prešov: Ing. Vladimír Durbák, Aut. Ing.   

Organizačný garant - KOS Statika stavieb Košice: Ing. Viliam Hrubovčák, Aut. Ing.    
 

 

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV 
Regionálne združenie SKSI Košice 

Krajské odborné sekcie SKSI Statika stavieb – Košice, Prešov 
 



 

 

 

 

ODBORNÝ PROGRAM: 

 

13:00 – 13:30 Registrácia 

13:30 – 13:40 Otvorenie seminára – prof.Dipl.-Ing.Dr. Vladimír Benko PhD.,Aut.Ing.  

13:40 – 14:20 Pohľadový betón – Doc. Ing. Renáta Bašková PhD. 

 Rozdelenie pohľadových betónov podľa finálnej úpravy povrchov, špecifikácia požiadaviek na 
pohľadové betóny.  

14:20 – 14:50 Pohľadový betón očami architekta  – Ing.arch. Irakli Eristavi 

14:50 – 15:30 Technológické postupy  – Doc. Ing. Renáta Bašková PhD. 

 Realizácia pohľadových betónov, debnenie, technologické parametre čerstvého betónu, požiadavky na 
spracovanie a ošetrenie betónu, príčiny nedostatkov povrchov pohľadových betónov 

15:30 – 16:00 Realita pohľadového betónu  – Ing. Lukáš Šerý, Holcim (Slovensko) s.r.o. 

 Praktické skúsenosti a odporúčania pri zhotovovaní konštrukcií z pohľadového betónu 

16:00 – 16:30 Diskusia + Záver 

 

 

 
ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

Seminár je bezpla 

MIESTO KONANIA:  Regionálna kancelária SKSI Košice, Južná trieda 93,  Košice (7. poschodie) 
 

Seminár nie je spoplatnený. Vzhľadom na kapacitu prednáškovej miestnosti účasť na seminári je 
potrebné vopred potvrdiť zaslaním záväznej prihlášky v termíne do 06. Decembra 2013: 

e-mailom: sksike@sksi.sk  ALEBO faxom: 055 / 729 97 38 

      

Registrácia účastníka semináru bude potvrdená len na požiadanie. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu prednáškovej 
miestnosti Vám odporúčame zaslať záväznú prihlášku v čo najskoršom termíne.  
 
INFORMÁCIE O SEMINÁRI:   Ing. Jana Pastorová  (e-mail: sksike@sksi.sk, tel.: 055/729 97 37) 
 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.  

 

Tento seminár bol zaradený do projektu celoživotného vzdelávania členov SKSI. 
  



 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na Odborný seminár  

POHĽADOVÉ BETÓNY 
 12. december 2013, Košice 

 
 
Priezvisko, meno, titul účastníka:  

......................................................................................................................................................... 
Dátum narodenia (vyplňte, ak máte záujem získať osvedčenie o absolvovaní semináru): 

......................................................................................................................................................... 
 
Tel.:..............................................................     Fax:.............................................................. 
 
E-mail: .............................................................................................................................................. 

 

Členstvo v SKSI (označte ): 

  Nie som členom SKSI  

Som členom SKSI ako:   

  Dobrovoľný člen – fyzická osoba   

 Autorizovaný inžinier s registračným číslom z pečiatky (vyplní len autorizovaný inžinier): ............... 

 

..................................... 
Podpis, pečiatka účastníka 
 
Vyplnenú záväznú prihlášku prosím zašlite v termíne do 06. decembra 2013 
e-mailom: sksike@sksi.sk   alebo   faxom: 055/729 97 38  

 


