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TEMATICKÉ BLOKY

1.  Legislativa v oboru ocelových konstrukcí (nová norma pro jeřáby
a jeřábové dráhy, šroubové spoje ocelových konstrukcí, nekvalita 
vstupního materiálu a důsledky pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí)

2.  Projektování (odpovědnost projektanta při návrhu svařované ocelové 
konstrukce, určené pro žárové zinkování) 

3.  Metoda BIM při navrhování a realizaci ocelových konstrukcí, 
modulární výstavba, automatizace přípravy a výroby ocelových konstrukcí 
v praxi 

4.  Ukázky realizací ocelových konstrukcí - nejlepší stavby let 2019 a 2020

Diskuzní téma: Havárie dodatečně předpínaných betonových nosníků
v halách a možnosti pro ocelové konstrukce.

ODBORNÝ GARANT KONFERENCE
ČESKÁ ASOCIACE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

RÁMCOVÝ PROGRAM

STŘEDA 23. ČERVNA 2021
08.00  registrace účastníků, ubytování a příprava fi remních prezentací 
09.00 odborný program, přednášky a diskuze
17.00 ukončení jednání konference 
19.00 Společenské setkání účastníků prezenční formy konference 

DALŠÍ INFORMACE

• Vložné pro on-line účastníka činí: 1 900 Kč + DPH
• Vložné pro prezenčního účastníka činí: 2 900 Kč + DPH

Konference je pořádána hybridní formou. Pro omezený počet účastníků 
prezenční formou v hotelu Termal Mušov (Pasohlávky), pro další zájemce 
formou on-line.

POŘADATEL

Sekurkon s.r.o., Starobělská 1133/5, 700 30 ostrava

KONTAKT

Ing. Helena Šubrtová, koordinátorka akce,
+420 773 544 449, subrtova@sekurkon.cz 

Ing. Stanislav Cieslar, šéfredaktor časopisu konSTrukCe,
organizační garant konference
+420 733 531 084, cieslar@konstrukce-media.cz

Pozvánka na konferenci

Sekurkon s.r.o., ve spolupráci s vydavatelstvím 
Konstrukce Media, s.r.o., si Vás dovolují pozvat na 
konferenci 

23. června 2021
Hotel Termal Mušov, Pasohlávky
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Pořádáno pod záštitou děkana Strojní fakulty VŠB - TU Ostrava
prof. Ing. Roberta Čepa, Ph.D., a ve spolupráci se stavebními fakultami 
ČVUT v Praze, STU Bratislava a VUT v Brně

OCELÁŘI!
JDEME
NA TO
HYBRIDNĚ!

2 barvy
Modrá Pantone 274
Červená Pantone 1797

HLAVNÍ PARTNER

ODBORNÝ GARANT KONFERENCE

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITA
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Nabídka Partnerství 
hybridní konference
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Plnění
Hlavní Partner 

(prezenčně + online) 
 25 000 Kč + DPH

Partner 
(pouze online) 

17 000 Kč + DPH

Logo na webu www.sekurkon.cz ano ano

Logo na oficiálních materiálech konference (pozvánky, 
elektronický sborník, inzerce atd.)

ano ano

umístění loga do jednacího sálu konference (společná tabule 
partnerů)

ano ano

umístění vlastního roll-up banneru do sálu konference ano ne

Zařazení společného reklamního spotu “jingle” všech partnerů 
v online vysílání

ano ano

Zařazení vlastního dodaného reklamního spotu v délce 
15-20 sekund v online vysílání (3x)

ano ano

Účast 2 zástupců na konferenci (osobně) ano ne

Účast 2 zástupců na konferenci (online) ano ano

Přednáška 10 - 15 min v programu konference ano ano

Inzerát a příspěvek v elektronickém sborníku (pdf formát) - bude 
distribuován všem účastníkům

ano ano

Prostor pro prezentační stolek na konferenci ano ne

Distribuce jednoho propagačního materiálu během konference ano ne

konference bude nahrávána a účastníci obdrží video z celé akce

o akci bude referováno před a po konání, a to na stránkách mediálních partnerů, v tištěné i online verzi.

Elektronický sborník konference bude mít své ISBN

Další možnosti prezentace během konference 
(pro prezenční i online formu):

Cena 
+ DPH

komerční přednáška v programu (max. 10 min), zařazení do 
sborníku, volný vstup pro přednášejícího

13 000 kč

Barevný inzerát formátu A5 v elektronickém sborníku (pdf soubor) 4 000 kč

komerční příspěvek v elektronickém sborníku 4 000 kč

Další možnosti prezentace během konference 
(pouze pro prezenční formu):

Cena 
+ DPH

Prostor pro prezentační stolek na konferenci, 1 x volný vstup 7 700 kč

umístění vlastního roll-up banneru v prostorách konference 4 000 kč

Distribuce jednoho propagačního materiálu během konference 2 100 kč

Seminář bude zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT a ČKA 

PRO DALŠÍ INFORMACE O PROGRAMU A V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PARTNERSTVÍ KONTAKTUJTE: 
Ing. Stanislav Cieslar, cieslar@konstrukce-media.cz, +420 733 531 084 
Ing. Marek Janda, janda@caok.cz, +420 737 283 516 
Účastníci akce získají Osvědčení o účasti vydané Fakultou strojní VŠB – Technickou univerzitou Ostrava
 
Web akce: https://www.sekurkon.cz/kurz/10246 
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Přihlašovací formulář 
XXIII. konference
ocelové konstrukce 2021

Přihláška odborného příspěvku (odešlete obratem, přijetí příspěvku je podmíněno odesláním přihlášky k prezenční účasti na konferenci)

Závazná přihláška k účasti

Název příspěvku:

Autor/autoři:

Firma/pracoviště autora nebo prvního autora:

E-mail: Telefon:

Stručná anotace:

1. 2.  3.   4. 

Zařazení do tematického bloku:

Adresa firmy pro vystavení daňového dokladu

Příjmení, jméno, titul

Telefon E-mailIČ DIČ

Účastnické poplatky (ceny jsou uvedeny za jednu osobu vč. 21 % DPH a zahrnují: účast na konferenci a společenském večeru, oběd 23. 6., 
elektronický sborník)

Strava (Strava pro 1 osobu včetně 10 % DPH)

Večeře 22. 6. (253 Kč)           za          osob    kč

Ubytování (cena vč. snídaně za 1 osobu a noc vč. 10 % DPH a poplatku z pobytu obci)

Jednolůžkový pokoj komfort (1 707 kč za noc)   osob   noc/i    kč

Jednolůžkový pokoj Standard (1 408 kč za noc)   osob   noc/i    kč

Dvoulůžkový pokoj komfort (cena za osobu a noc, pokoj obsazen 2 osobami) 1 224 kč za   osob  noc/i    kč

Dvoulůžkový pokoj Standard (cena za osobu a noc, pokoj obsazen 2 osobami) 1 017 kč za   osob  noc/i    kč

Ubytování požadujeme z 22. na 23. 6. na jména:

Vložné prezenční účastník (počet míst omezen, hlaste se obratem) 3 509 Kč  za          osob   kč  

Vložné on-line účastník  2 299 Kč za          osob   kč

Datum

razítko  
a podpis

Přihlášku odešlete na adresu:
Sekurkon s.r.o., Kancelář Praha, Thámova 18, 
180 00  Praha, Ing. Helena Šubrtová, 
subrtova@sekurkon.cz, tel. 773 544 449

Cena celkem
vč. DPH

Přihláška k firemní prezentaci

Další možnosti prezentace během konference (pro prezenční i online formu):

Další možnosti prezentace během konference (pouze pro prezenční formu):

 C  komerční přednáška v programu (max. 10 min), zařazení do sborníku, vstup pro 
přednášejícího – 13 000 Kč + DPH

 D   Barevný inzerát formátu A5 v elektronickém sborníku (pdf soubor) 
– 4 000 Kč + DPH

 E  Komerční příspěvek v elektronickém sborníku (max. 4 strany A5) 
– 4 000 Kč + DPH

 F  Prostor pro prezentační stolek na konferenci, 1 x volný vstup – 7 700 Kč + DPH

 G   Umístění vlastního roll-up banneru v prostorách konference – 4 000 Kč + DPH

 H  Distribuce jednoho propagačního materiálu během konference – 2 100 Kč + DPH

Podle nabídky objednáváme:

A Hlavní partner konference – 25 000 Kč + DPH

B Partner konference – 17 000 Kč + DPH

Prosíme o vyplnění názvu příspěvku a autora v Přihlášce příspěvku viz výše.

Způsob úhrady

Na základě závazné přihlášky bude do pěti 
pracovních dnů vystavena a na uvedenou 
adresu zaslána zálohová faktura.

z 23. na 24. 6. na jména:

Oběd a společenský večer 23. 6. je pro prezenční účast součástí vložného, 

snídaně pro ubytované je součástí poplatku za ubytování.

PREFERUJEME
ONLINE PŘIHLÁŠENÍ Z WEBU 
WWW.SEKURKON.CZ/kurz/10246


