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Rokovanie v odborných sekciách : 
 

• Seizmicita a aeroelasticita konštrukcií 
• Termomechanika a požiarna odolnosť 
• Interakcia konštrukcií s podložím 
• Optimalizácia konštrukcií 
• Životnosť a spoľahlivosť konštrukcií 
• Poruchy a havárie konštrukcií 
• Diagnostika a experimentálna analýza 

 
Rozhodujúce termíny : 
 
• 09.07.2010: Uzávierka predbežných prihlášok 
• 27.09.2010: Uzávierka záväzných prihlášok a abstraktov 

prác do zborníka abstraktov 
• 04.10.2010:  Uzávierka plných textov príspevkov na CD 
 
 

Organizačný výbor: 
 
Predseda:  Norbert Jendželovský 
 
Členovia:  Oľga Ivánková 

 Alžbeta Grmanová 
 
 
Organizačné pokyny: 
 
Vložné na konferenciu je 100 € (študenti 55 €) vrátane DPH a 
zahŕňa CD, zborník abstraktov a organizačné výdavky 
konferencie. Poplatok za ubytovanie nie je súčasťou vložného. 
 

V prípade Vášho záujmu o účasť na konferencii zašlite vyplnenú 
predbežnú prihlášku do 09.07.2010 e-mailom na adresu: 
 
newtrends@svf.stuba.sk 
 
alebo poštou na adresu: 
 
Konferencia Nové Trendy 
Katedra stavebnej mechaniky 
Stavebná fakulta STU 
Radlinského 11, 813 68 Bratislava 
 
Otázky radi zodpovieme na tel. č. *421 2 59274230. 
 
Bližšie informácie o programe konferencie a formálnej úprave 
textov do zborníka abstraktov a textov na CD dostanú prihlásení 
účastníci v druhom oznámení a budú uverejnené na stránke 
http://www.svf.stuba.sk/kat/SME/ v sekcii "aktuality". 
 
 
Informácie o ubytovaní : 
 
Ubytovanie bude možné zabezpečiť na základe individuálnej 
požiadavky špecifikovanej na záväznej prihláške na 
študentských domovoch Svoradov, Bernolák a v hoteli STU 
Akademik.  
 
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami na pôde našej katedry a fakulty. 
 
 
Organizačný výbor konferencie 
 


