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CIELE AKTÍVU
 prezentácia a diskusia o najnovších poznatkoch a výsledkoch v oblasti teórie, skutočného
pôsobenia, návrhu, realizácie a rekonštrukcie nosných konštrukcií, vrátane problémov
technológie, montáže a protipožiarnej ochrany
 príklady realizovaných konštrukcií doma i v zahraničí

TEMATICKÉ OKRUHY
 Projektovanie a návrh
 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

ČAS A MIESTO KONANIA
12. – 13. 05. 2022
Učebno-rekreačné zariadenie - KOČOVCE

PREDBEŽNÁ CENA
Vo vložnom sú zahrnuté účasť na konferencii, občerstvenie počas prestávok, zborník, účasť na
spoločenskom večeri, ubytovanie a strava. Sú možné viaceré varianty podľa dĺžky pobytu.

PRÍSPEVKY NA AKTÍV
Účastníkov, ktorí majú záujem o uverejnenie príspevku v zborníku a prednesenie prednášky
prosíme, aby okrem návratky zaslali aj anotáciu v maximálnom rozsahu 100 slov. Zborník bude
vydaný v tlačenej forme.

TERMÍNY
Zaslanie predbežných prihlášok a anotácií
Oznámenie o prijatí príspevku
Zaslanie príspevku do zborníka
Konečná pozvánka s predbežným programom

18.03. 2022*
25.03. 2022
08.04. 2022
14.04. 2022

*Tí, čo predbežné prihlášky s anotáciami už poslali a nič sa nezmenilo (účasť na akcii, názov
príspevku), už tak nemusia robiť.
ORGANIZAČNÉ ÚDAJE
Ubytovanie bude zabezpečené v mieste konania aktívu. Poplatok za ubytovanie a stravovanie je
zahrnutý vo vložnom. Predpokladané ceny sú uvedené v predbežnej prihláške. Podrobnejšie
informácie budú v definitívnej pozvánke.
Počas konferencie budú dodržiavané všetky aktuálne hygienické opatrenia vydané ÚVZ SR.

PONUKA INZERCIE
Firmám, ktoré chcú v rámci aktívu prezentovať svoje výrobky a technológie, ponúkame tieto
možnosti:
 prezentácia firmy formou vystúpenia na aktíve, alebo reklama v zborníku formátu A4,
alebo distribúcia propagačných materiálov účastníkom aktívu, alebo možnosť premietania
propagačných filmov
 umiestnenie propagačnej tabule, exponátov a výrobkov v mieste konania v priestoroch
konania aktívu (v cene je spoločenský večer a zborník)

Kočovce a okolie:
Vlastnú obec Kočovce tvoria do roku 1960 samostatné obce Beckovská Vieska, Kočovce a Rakoľuby,
z ktorých každá si písala svoju históriu.
Blízkosť mesta Piešťany, v súčasnom období najvýznamnejšieho slovenského kúpeľného mesta
svetového mena. Piešťany sú aj jedným z dôležitých kultúrnych centier Slovenskej republiky.
Okresné mesto Trenčín sa okrem iného preslávilo rozľahlým Trenčianskym hradom na skale priamo
nad mestom. Pôvodne gotický hrad bol postavený v roku 1260, rozšírený a opevnený bol v 14. a 16.
storočí. V zachovaných reprezentačných gotických palácoch a v kaplnke sú expozície Trenčianskeho
múzea.
Vrátiť sa do histórie je možné aj návštevou neďalekých zrúcanín Beckovského a Čachtického hradu.
V širšom okolí Kočoviec je aj veľa možností na šport a turistiku. Obcou Kočovce časťou Rakoľuby
prechádza Vážska cyklomagistrála, z ktorej je možné odbočiť do susednej obce Kálnica (dĺžka
odbočky je 4km). Blízka sústava lesných ciest vytvára prekrásne možnosti aj pre horské bicykle.
Stredisko „PIESKY“ je známe najmä pre svoje technické parametre a kvalitný trávnatý porast s
využitím lyžovania na tráve.
Vo štvrtok v popoludní bude pre záujemcov pripravená exkurzia na futbalový štadión v Trenčíne.
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