KATEDRA PRUŢNOSTI A PEVNOSTI
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
FAKULTA STROJNÍ

pořádá
pod záštitou
Jeho Magnificence

prof. Ing. Ivo VONDRÁKA, CSc.
rektora
a Spectabilis

prof. Ing. Radima FARANY, CSc.
děkana Fakulty strojní
při příležitosti 60 let založení Fakulty strojní

MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI

dne 13. září 2010 v Ostravě,
v areálu Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava

Vážení přátelé,
na rok 2010 připadá 60. výročí založení Fakulty strojní, jejíž kořeny vycházejí
ze 160 let historie Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Katedra
pružnosti a pevnosti si při této příležitosti pokládá za čest pořádat mezinárodní
vědeckou konferenci „Mechanical Structures and Foundation Engineering 2010“
(MSFE 2010) v Ostravě.
Tematické zaměření konference MSFE 2010:





Konstrukce na podloţí (teorie a praxe),
Mechanické vlastnosti podloţí,
Mechanika zemin a hornin,
Numerické a experimentální metody pro řešení konstrukcí na
podloţí.

Odborným garantem konference je:
doc. Ing. Karel FRYDRÝŠEK, Ph.D., ING-PAED IGIP
Konference se uskuteční převáţně korespondenční formou (tj. není nutné
publikovaný článek orálně prezentovat).
Publikační aktivity konference MSFE 2010:


Publikování v angličtině v recenzovaném sborníku konference (CDROM, ISBN, jeden autor maximálně 3 příspěvky).



Autoři mohou být poţádání o recenzi příspěvků.



Autoři vybraných příspěvků budou vyzvaní k publikování
v monografii „Nosníky a rámy na pruţném podkladu 3“ (vydavatel
VŠB-TU Ostrava, vyjde v roce 2010).

Účastnický poplatek je podle zákona číslo 526/90 Sb. na základě
předpokládaných nákladů stanoven ve výši 2000 Kč nebo 80 € a zahrnuje provozní
náklady, sborník konference MSFE 2010 a monografii „Nosníky a rámy na
pružném podkladu 3“). Účastnický poplatek nezahrnuje ubytování ani stravné a
musí být hrazen bankovním převodem na účet:

ČSOB Ostrava, Holarova 5, 702 00, Ostrava 1, ČR
číslo účtu: 127089559/0300
IBAN: CZ2303000000000127089559
SWIFT: CEKOCZPP
variabilní symbol: 339015
specifický symbol: (ID účastníka bude po přijetí příspěvku zaslán e-mailem
a také uveden na webu konference)
Termíny:

do 15. května 2010 zaslání přihlášky s abstrakty příspěvků.
do 16. května 2010 rozhodnutí o přijetí příspěvku.
do 16. června 2010 zaslání příspěvků a platba účastnického
poplatku.
od 30. června výzva vybraným autorům k publikování
v monografii „Nosníky a rámy na pruţném podkladu 3“.
13. září vydání sborníku.
prosinec 2010 vydání monografie „Nosníky a rámy na
pruţném podkladu 3“.

Sekretariát konference:
Věra HROMÁDKOVÁ
Katedra pruţnosti a pevnosti, VŠB - TU Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava – Poruba
tel: +420 59 732 3495
+420 59 732 4550
fax: +420 59 691 6490
e-mail: msfe2010@vsb.cz
http://aplmech.vsb.cz/msfe2010

Přihláška na mezinárodní vědeckou konferenci „Mechanical Structures and Foundation
Engineering 2010“ (MSFE 2010)
Jméno a příjmení:
Funkce:
Organizace:
Adresa organizace:
PSČ:
Stát:

IČ:
tel:

Tituly:

DIČ:
fax:

e-mail:

Mám zájem o publikování příspěvků (maximálně 3):
1. příspěvek
Název:
Autor:
Abstrakt:

2. příspěvek
Název:
Autor:
Abstrakt:

3. příspěvek
Název:
Autor:
Abstrakt:

Další poţadavky:
Datum: .................................................

..............................…….
podpis

Přihlášku zašlete poštou, faxem nebo elektronicky do 15. května 2010 na adresu:
Věra HROMÁDKOVÁ
Katedra pružnosti a pevnosti
FS VŠB - TU Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava – Poruba
tel: +420 59 732 3495
+420 59 732 4550
fax: +420 59 691 6490
e-mail: msfe2010@vsb.cz
http://aplmech.vsb.cz/msfe2010
O přijetí příspěvku budete informováni e-mailem.

