
Stavebná fakulta STU v Bratislave 
INCHEBA EXPO Bratislava 

 

 
 

Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu – CONECO 2011  

Príprava, navrhovanie a realizácia  
inžinierskych stavieb 

Konferencia sa bude konať dňa 31.03.2011 
v Konferenčnej sále Incheba EXPO v Bratislave 

 
 
Cieľ konferencie: 

Oboznámenie širokej odbornej verejnosti o najnovších poznatkoch pri príprave, navrhovaní 
a realizácii inžinierskych stavieb. 
 
Cieľová skupina: 

Autorizovaní stavební inžinieri, autorizovaní architekti, investorské organizácie, projektanti, 
zhotovitelia stavieb, súdni znalci, vedeckí, výskumní a pedagogickí pracovníci v stavebníctve. 
 
Miesto a termín konania: 

INCHEBA, a.s., Viedenská cesta 3, 851 01 Bratislava, konferenčná sála 
31.03.2011; 9:00 až 16:00 hod.  

 
Harmonogram prípravy konferencie 

 
1. Anotácia príspevkov v slovenčine, češtine, angličtine alebo v nemčine (s názvom, 
autorským kolektívom, adresou, telefónnymi číslami a E-mailovými adresami zodpovedného 
autora a stručným obsahom - maximálne 1 A4) do 07.02.2011 
2. Oznámenia o prijatí príspevkov s pokynmi na vypracovanie čistopisov          do 14.02.2011 
3. Doručenie čistopisov, záväzných prihlášok, zaplatenie vložného na účet        do 28.02.2011 
4. Doručenie upravených príspevkov podľa pripomienok recenzentov  do 10.03.2011  
5. Rozoslanie programu  do 17.03.2011 
6. Rokovanie konferencie      31.03.2011 



Organizačné pokyny 
 

Vložné na konferenciu je 20 € vrátane DPH (zamestnanci STU 15 €) v prípade osobnej účasti. 
V cene vložného je zahrnuté: vstupenka na výstavu CONECO, obed, CD zborník 
s príspevkami z konferencie a organizačné výdavky spojené s konferenciou. V prípade iba 
publikovania príspevku bez osobnej účasti na konferencií je vložné 10 € vrátane DPH. V cene 
vložného je v tomto prípade zahrnutý iba CD zborník a organizačné výdavky spojené 
s konferenciou. Vložné je teba uhradiť do 28.02.2011 na číslo účtu 7000084162/8180 
(Štátna pokladnica), variabilný symbol: 0122000311. Prosíme Vás, aby ste peniaze na účet 
zasielali až na základe odoslanej záväznej prihlášky. Ubytovanie nie je zabezpečené 
a v prípade potreby je nutné vybaviť si ho individuálne.  
 

Organizačné zabezpečenie konferencie 

prof. Ing. Peter Turček, PhD., prof. Ing. Milan Sokol, PhD. 
odborní a organizační garanti 

 
Katedra geotechniky a Katedra stavebnej mechaniky SvF STU 

Radlinského 11, 813 68 Bratislava 
peter.turcek@stuba.sk,  milan.sokol@stuba.sk 

 
Korešpondenčná adresa 

Ing. Lenka Konečná, Katedra Stavebnej mechaniky SvF STU, Radlinského 11,  
813 68 Bratislava,  Tel: +421-2-59 27 43 34, E-mail: konferencia@svf.stuba.sk 

 
Predbežný program konferencie 
31.03.2010, konferenčná sála INCHEBA 

 
09:00 – 10:00   registrácia účastníkov 
10:00   otvorenie konferencie 
10:00 – 11:00   koncepcia investičnej prípravy, navrhovanie, dopravné riešenia  
   (gestor: Katedra dopravných stavieb) 
11:00 – 12:00  geotechnické riziká, riešenie neočakávaných situácií líniových stavieb 
   (gestor: Katedra geotechniky) 
12:00 – 13:00  prestávka (obed pre registrovaných účastníkov) 
13:00 – 14:00  uplatnenie betónu v inžinierskych konštrukciách 
   (gestor: Katedra betónových konštrukcií a mostov) 
14:00 – 15:00  uplatnenie ocele v inžinierskych konštrukciách 
   (gestor: Katedra kovových a drevených konštrukcií) 
15:00 – 16:00  riešenie teoretických problémov inžinierskych konštrukcií 
   (gestor: Katedra stavebnej mechaniky) 
16:00   ukončenie konferencie 
 

Stavebná fakulta STU si Vás súčasne dovoľuje požiadať o vypracovanie  
a prednesenie príspevku. Jeho súhrn prosíme poslať do 07.02.2011 organizačnému 

výboru konferencie. 
 

Tešíme sa na Vašu účasť. 
Organizačný výbor konferencie 


