CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Cieľom konferencie je poskytnúť priestor
pre prezentovanie nových a aktuálnych
výsledkov vedecko-výskumnej a odbornej
činnosti, poskytnúť možnosť výmeny
informácií, nadviazaní nových kontaktov
a spolupráce. Počas konferencie prebehne
diskusia predovšetkým o aktuálnych
otázkach
a
problémoch
obalových
konštrukcií budov. Pôjde o poukázanie na
nové a súčasné možnosti navrhovania,
projektovania a posudzovania budov, ich
obalových konštrukcií,
konštrukčných
detailov, ako aj o nové technologické
možnosti, materiály a postupy používané
pri výstavbe. Úlohou konferencie bude
súčasne
priblížiť
najčastejšie
sa
vyskytujúce
nedostatky,
problémy
a poruchy obvodových plášťov, striech a
podláh, ako aj možnosti ich odstránenia.
Snahou tejto konferencie je rovnako
poskytnúť
priestor
odborníkom
zo
stavebnej praxe, zástupcom projekčných,
realizačných, ako aj výrobných firiem,
produkujúcich
stavebné
materiály
a stavebné konštrukcie.
Rokovanie
prebehne
v
odborných
sekciách:

15. 2. 2013 Zaslanie predbežnej prihlášky
15. 3. 2013 Zaslanie záväznej prihlášky
15. 3. 2013 Zaslanie finálnej verzie
príspevku
ÚČASTNÍCKY POPLATOK
Účastnícky poplatok.....................80 EUR
Vo vložnom nie je zahrnuté ubytovanie
a strážené parkovanie.
Vo vložnom sú zahrnuté náklady na
organizačné zabezpečenie konferencie, t.j.
strava 4.4. (obed) a 5.4.2013 (obed),
zborník príspevkov na CD, spoločenskodiskusný večer, občerstvenie. V prípade
neúčasti účastnícky poplatok nebude
vrátený.
V rámci vodného sveta je zabezpečený 1 x
voľný vstup do wellness.
MOŽNOSTI PRE PREZENTÁCIU FIRIEM
Formu firemnej prezentácie je potrebné
dohodnúť telefonicky na sekretariáte
konferencie.

•

OBVODOVÉ KONŠTRUKCIE

•

STREŠNÉ KONŠTRUKCIE

•

PODLAHOVÉ KONŠTRUKCIE

-

statické

-

konštrukčné

Pre všetkých účastníkov konferencie sú
rezervované dvojlôžkové izby v hoteli
PERMON. Rezerváciu jednolôžkovej izby
vyznačte v záväznej prihláške, prípadne
žiadajte na sekreteriáte konferencie.
Viac informácií na www.hotelpermon.sk.

-

stavebno-fyzikálne problémy

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

UBYTOVANIE

POZVANÍ HOSTIA KONFERENCIE
•
•
•

Dr.h.c. prof. Ing. Milan BIELEK, DrSc.
Stavebná fakulta STU Bratislava
prof. Ing. Zuzana STERNOVÁ, PhD.
Technický a skúšobný ústav stavebný,
n.o. Bratislava
Ing. Zuzana PETRÁŠOVÁ
Štátny fond rozvoja bývania Bratislava

ROKOVACIE JAZYKY
slovenčina, čeština, angličtina, nemčina,
maďarčina, poľština.
ODBORNÝ GARANT KONFERENCIE
prof. Ing. Dušan KATUNSKÝ, CSc.

Ing. Veronika Bartošová
veronika.bartosova@tuke.sk
Ing. Martin Labovský
martin.labovsky@tuke.sk
SEKRETARIÁT KONFERENCIE
Stavebná fakulta TU Košice
Vysokoškolská 4, 042 00 Košice
Bc.Tatiana Gajdošová,
tel.: 055 602 4139,
e-mail: tatiana.gajdosova@tuke.sk
IČO: 00397610

Tešíme sa na Vašu účasť
a osobné stretnutie
v hoteli Permon!

