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Tematické okruhy konference 

 Studium deformačního chování, souvisejících strukturotvorných 
procesů a vlastností tvářených materiálů. 

 Progresivní materiály a technologie tváření za tepla i za studena. 

 Fyzikální a počítačové simulace procesů spjatých s objemovým           
i plošným tvářením kovových materiálů. 

 

Vědecký výbor 

doc. Ing. Jozef BÍLIK, PhD.                  MTF STU Trnava 
Ing. Karel Milan ČMIEL, Ph.D.  Třinecké železárny a.s. 
prof. dr hab. inż. Henryk DYJA                        Politechnika Częstochowska 
prof. dr hab inż. Zbigniew GRONOSTAJSKI Politechnika Wrocławska 
prof. dr hab inż. Eugeniusz HADASIK Politechnika Śląska 
prof. Ing. Jiří KLIBER, CSc. FMMI VŠB – TU Ostrava 
dr hab. inż. Łukasz MADEJ, prof. AGH AGH Kraków 
Dr. Ing. Josef MACHÁČEK, MBA AL INVEST Břidličná, a.s. 
prof. Ing. Ľudovít PARILÁK, CSc.                  ŽP VVC s.r.o. 
prof. dr hab. inż. Zbigniew PATER               Politechnika Lubelska 
prof. Ing. Viktor TITTEL, CSc.                        MTF STU Trnava 
Ing. Zdeněk VAŠEK, Ph.D. ArcelorMittal Ostrava a.s. 
 

Hlavní organizátoři a národní koordinátoři akce  

prof. Ing. Ivo SCHINDLER, CSc.    Ostrava, Česká republika 
               garant konference   ivo.schindler@vsb.cz 

dr hab. inż. Dariusz KUC   Katowice, Polsko 
                          dariusz.kuc@polsl.pl 

Ing. Róbert SOBOTA, PhD.   Trnava, Slovensko 
   robert.sobota@stuba.sk 

Sekretariát konference 

VŠB – Technická univerzita Ostrava  
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra tváření materiálů 
Jana KLUMPAROVÁ 
17. listopadu 15/2172,  708 33  Ostrava – Poruba, Česká republika 
jana.klumparova@vsb.cz                               tel. +420 596 991 265 
   



Rámcový program konference 

13. 9. 2017       registrace a ubytování; večeře 
14. 9. 2017       registrace, ubytování a dopolední odborný program; 

autobusový zájezd; grill party  
15. 9. 2017      celodenní odborný program – pokračování; ukončení 

konference v průběhu slavnostního společenského večera  
16. 9. 2017      po snídani odjezd účastníků   

Termíny 

do 31. 3. 2017   zaslání přihlášky s názvem referátu a požadavkem 
na ubytování přes webové stránky konference  

do 30. 4. 2017   zveřejnění seznamu účastníků a přijatých referátů 
na webových stránkách konference 

do 30. 6. 2017  zaslání referátu v podobě „camera ready“  
a zaplacení vložného 

do 31. 7. 2017   zveřejnění definitivního programu konference 

Pokyny pro autory referátů a všechny potřebné informace budou 
přihlášeným účastníkům zasílány e-mailem a průběžně zveřejňovány na 
webových stránkách konference: 

 

 
 

Údaje o hlavním organizátorovi 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Česká republika 
IČ: 61989100 
DIČ: CZ61989100 
Bankovní spojení: ČSOB Ostrava 
   číslo účtu 127089559/0300  
   variabilní symbol 6331701  
   IBAN CZ23 0300 0000 0001 2708 9559 

SWIFT CEKOCZPP 

PPřřii  zzaassíílláánníí  vvlloožžnnééhhoo  nnaa  úúččeett  jjee  nneezzbbyyttnnéé  uuvvéésstt  ppřřííjjmmeenníí  ((ssuurrnnaammee;;  

nnaazzwwiisskkoo;;  pprriieezzvviisskkoo))  vvššeecchh  úúččaassttnnííkkůů,,  zzaa  nněěžž  jjee  pprroovváádděěnnaa  ppllaattbbaa..  



Informace o prezentaci a publikování příspěvků 

Uvítáme přednesení referátu či placenou inzerci (po individuální domluvě 
s garantem konference). V konferenční místnosti bude přednášejícím 
k dispozici dataprojektor napojený na PC s nainstalovaným prezentačním 

softwarem Microsoft PowerPoint 2010™. Jednacími jazyky budou čeština, 

polština, slovenština a angličtina (bez tlumočení). 

Přednášky, dodané platícími účastníky včas a v podobě vyžadované 
příslušnou redakcí, budou po kladné recenzi uveřejněny v časopisech 
Hutnik a Kovárenství.  

Vložné  

Poplatek ve výši 9600 Kč vč. DPH zahrnuje: 

 publikační náklady, úhradu dalších konferenčních materiálů a služeb 
(publikace každé přednášky musí být pokryta min. jedním vložným);                

 stravování po celou dobu trvání akce včetně grill party a slavnostního 
společenského večera (snídaně a parkovací poplatky jsou zahrnuty 
v ceně ubytování); 

 občerstvení v průběhu odborného programu; 

 autobusový zájezd. 

Ubytování 

je zajištěno v nově rekonstruovaném hotelu Eliška ***, kde proběhne    
i celá odborná část konference. Žádosti o rezervaci ubytování budou 
organizátorům akce zasílány výhradně prostřednictvím elektronických 
přihlášek, platba za ubytování pak proběhne individuálně na místě. 
Organizátoři nemohou garantovat rezervaci ubytování účastníkům, kteří 
v termínu nezašlou přihlášku. Přidělování ubytování typu single 
jednotlivým zájemcům se bude řídit především datem doručení přihlášky a 
zaplacení vložného.  

Ceny ubytování za pokoj a noc vč. DPH 

pokoje Standard plus:  ubytování single – 1350 Kč  
 ubytování pro 2 osoby – 2050 Kč 

pokoje Superior: ubytování single – 1650 Kč 
   ubytování pro 2 osoby – 2350 Kč 



Místo konference a okolí 

Mikulov (www.mikulov.cz) je historické 
město s bohatým souborem hodnotných 
architektonických památek a dlouholetou 
vinařskou tradicí. 

Hotel Eliška *** (www.hoteleliska.cz) se 
nachází na jižní Moravě, v krásném 
prostředí města Mikulov – 300 m od jeho 
centrálního náměstí, 3 km od hranice 
s Rakouskem a 13 km od Lednicko-
valtického areálu. Jeho součástí jsou mj. 
3 konferenční sály a stylový vinný sklep. 

                 

 

 

GPS souřadnice  

parkoviště u hotelu Eliška   

4488..880055002288,,  1166..663344000011  

 



Přihláška na 24. mezinárodní vědeckou konferenci 

 

Hotel Eliška, Mikulov, Česká republika, 13. – 16. 9. 2017 

 

 

Titul(y):        

Jméno:                           Příjmení:       

E-mail:         

Název organizace:       

                      

Adresa:                      

            

Identifikátor (IČ, NIP / VAT):              

Název referátu:           
      

Autoři referátu:       

      

Rezervuji si ubytování ve dnech:    13./14.    14./15.    15./16.9.2017 

                                   (zaškrtněte)                                     

Požadované ubytování (typ pokoje, resp. single/double):  

       

Preferuji ubytování s kolegou/kolegyní:        

 

  Termín zaslání přihlášky: do 31. 3. 2017      

(výhradně přes konference.fmmi.vsb.cz/forming2017) 


