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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 

 
Dôležité termíny : 
 
• 27.09.2010: Uzávierka záväzných prihlášok, platieb 

   a abstraktov prác do zborníka abstraktov 
• 04.10.2010:  Uzávierka plných textov príspevkov na CD 
• 12.10.2010: Uzávierka programu konferencie 
 
Miesto konania:  
 
Seminárna miestnosť (B202), Stavebná fakulta STU v Bratislave 
 
Program: 
 
21.10.2010 
 
0930 - 1000 Prezentácia účastníkov 
1000  Slávnostné otvorenie 
1015 - 1230 Rokovanie v sekciách 
1230 - 1330 Obed 
1330 - 1630 Rokovanie v sekciách 
1700 - 2000 Diskusia v Klube SvF STU 
 
22.10.2010 
 
0900 - 1230 Rokovanie v sekciách 
1230 - 1330 Obed, záver konferencie 

Úhrada poplatkov konferencie: 
Účastníci konferencie vyplnia záväznú prihlášku a uhradia príslušné 
poplatky do 27.9.2010. Vyplnenú záväznú prihlášku (príloha) zašlite 
mailom alebo poštou na adresu organizačného výboru: 
 
Alžbeta Grmanová 
Katedra stavebnej mechaniky SvF STU 
Radlinského 11, 813 68 Bratislava 
e-mail: newtrends@svf.stuba.sk          tel. č. *421 2 59274230 
http://web.svf.stuba.sk/kat/SME/ - aktuality 
 
Pokyny pre vypracovanie príspevku: 
Text rozšíreného abstraktu ako aj príspevku do zborníka bude 
upravený podľa pokynov (príloha). 
Rozšírený abstrakt vypracovaný v slovenskom, českom, poľskom alebo 
anglickom jazyku zašlite najneskôr do 27.9.2010 na adresu 
organizačného výboru v elektronickej forme (e-mailom vo formáte 
PDF). Nie je nutné posielať práce v tlačenej forme. Príspevky budú 
recenzované. 
Plný text príspevku na konferenčné CD (bez obmedzenia rozsahu) 
zašlite do 4.10.2010 v elektronickej forme vo formáte PDF. 
 
Prezentácia príspevkov: 
 
Prezentácia v anglickom jazyku, prednáška v niektorom z pracovných 
jazykov konferencie (slovenský, český, anglický). Trvanie: 15 minút 
prednáška, 5 minút diskusia. K dispozícii bude dataprojektor.  
Formou posteru - prezentácia na paneloch 100x70 v mieste rokovania.  
 
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. Poplatok za 
ubytovanie nie je súčasťou vložného. 
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami na pôde našej katedry a fakulty. 
Organizačný výbor konferencie. 


