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SEKRETARIÁT KONFERENCIE 

Katedra stavebných konštrukcií a mostov 
SvF, ŽU v Žiline 
Univerzitná 8215/1 
010 26 Žilina 
 tel.: +421 41 513 5665, +421 41 513 5651 
 e-mail: konf-kskm@fstav.uniza.sk 
 web: https://svf.uniza.sk/kskm/ 

 Facebook: https://www.facebook.com/kskm.svf 

ČAS A MIESTO KONANIA 

46. aktív sa uskutoční v dňoch 25. – 26. mája 2023 v malebnom prostredí Kysúc v obci Oščadnica 
v hoteli ****Marlene. 

CIEĽ AKTÍVU 

Prezentovať a prediskutovať aktuálne problémy a poznatky z oblasti výskumu, navrhovania, 
zhotovovania, diagnostiky a údržby oceľových, oceľobetónových a drevených konštrukcií 
a mostov. 

TÉMATICKÉ OKRUHY 

 Projektovanie a návrh konštrukcií 
 Analýza konštrukcií a ich skutočné pôsobenie 
 Drevo, sklo, nové materiály a inovácie 
 Údržba, prevádzka, protikorózna ochrana a požiarna odolnosť 
 Realizácia, renovácia a rekonštrukcia 
 Smernice a normatívne predpisy 

VÝZVA NA PODÁVANIE PRÍSPEVKOV 

Záujemcov o uverejnenie príspevku žiadame o zaslanie názvu a krátkej anotácie pomocou 
vyplneného formulára PRIHLÁŠKA PRÍSPEVKU NA AKTÍV do 28. februára 2023 na e-mailovú 
adresu sekretariátu. 

KSKM
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ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 

Všetky príspevky z konferencie budú recenzované a uverejnené v elektronickom zborníku. 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY 

 uzávierka prihlášok príspevkov: 28. 02. 2023 
 oznámenie o akceptácii príspevku: 07. 03. 2023 
 zaslanie príspevkov do zborníka: 21. 04. 2023 

 

 uzávierka prihlášok na konferenciu: 05. 05. 2023 

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV 

Pre prihlásenie sa na konferenciu je potrebné zaslať vyplnený formulár PRIHLÁŠKA NA 

KONFERENCIU vrátane POTVRDENIA O ZAPLATENÍ VLOŽNÉHO najneskôr do 5. mája 2023 na  

e-mailovú adresu sekretariátu spolu s potvrdením o zaplatení vložného. 

KONFERENČNÉ POPLATKY 

Vložné (vrátane DPH)    200,00 €  

Vložné zahŕňa účasť na konferencii, elektronický zborník, občerstvenie počas prestávok, obedy 

v dňoch 25.-26.05.2023 a účasť na spoločenskom programe 25.05.2023. 

PONUKA INZERCIE A REKLAMY 

Firmám, ktoré chcú v rámci aktívu prezentovať svoje produkty a technológie, ponúkame tieto 
možnosti spolupráce: 
 

 Distribúcia propagačných materiálov a časopisov účastníkom aktívu do 
konferenčných tašiek. 

120,00 € 

 Umiestnenie propagačného roll-lup banneru v priestoroch konania aktívu. 150,00 € 
 Umiestnenie vlastného reklamného stánku v priestoroch konferencie 

(v cene sú zahrnuté stolík + stolička a všetky položky konferencie pre 1 osobu – 
konferenčné materiály, 2 obedy, spoločenský program, bez ubytovania). 

450,00 € 

 Vystúpenie na konferencii v rámci sekcie s reklamným príspevkom 
(v cene sú zahrnuté všetky položky konferencie pre 1 osobu – konferenčné 
materiály, 2 obedy, spoločenský program, bez ubytovania) 

550,00 € 

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. V prípade záujmu kontaktujte sekretariát konferencie. 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

Ubytovanie je zabezpečené v Hoteli Marlene, resp. v neďalekých luxusných apartmánových 

chatách, v dvojlôžkových izbách. Ubytovanie je potrebné si objednať vopred u organizátorov 

konferencie pomocou formulára PRIHLÁŠKA NA KONFERENCIU. Základná cena ubytovania je pre 

účastníkov aktívu jednotná 59,00 € na jednu osobu a noc. V prípade požiadavky obsadenia 

dvojlôžkovej izby jednou osobou je vzhľadom na obmedzenú kapacitu hotela cena ubytovania 

114,00 € na osobu a noc. Ubytovanie sa uhrádza priamo na mieste konania aktívu. Pre 

podrobnejšie informácie ohľadne ubytovania kontaktujte, prosím, sekretariát konferencie 

mailom alebo telefonicky na čísle +421 41 513 5662 (Ing. Matúš Farbák, PhD.). 



Stravovanie je taktiež zabezpečené priamo v hoteli. Cena obedov v dňoch 25. a 26.5.2023 je 

zahrnutá vo vložnom na konferenciu. Cena raňajok je zahrnutá v cene ubytovania. Stravovanie 

dňa 24.5.2023 je individuálne. 

V rámci odborného programu aktívu budú počas jednotlivých rokovacích sekcií prezentované 

príspevky účastníkov. Predpokladaný čas na jednu prezentáciu je cca 10 min. 

V rámci spoločenského programu bude vo štvrtok 25.5.2023 v poobedňajších hodinách pre 

záujemcov zorganizovaný výlet na Veľkú Raču (s využitím lanovky, možnosť vyskúšať jedinečnú 

jazdu na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku). Alternatívne je možné využiť wellness centrum 

hotela Marlene. Vo večerných hodinách je na programe tradičný spoločenský raut spojený 

s oslavou 70. výročia Katedry stavebných konštrukcií a mostov ako súčasti Žilinskej univerzity v 

Žiline a súčasne 25. výročia firmy Stavokov Projekt, s.r.o. 
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