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Kočovce, okres Trenčín 

  

1. decembra 2011 
 

 
1. cirkulár 



 
Vedecké grémium konferencie: 
 
Prof. Ing. Karol Balog, PhD.   riaditeľ ÚBEI MTF STU Trnava 

doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.  vedúca Katedry BI MTF STU Trnava 

prof. Ing. Zdeňka Wittlingerová, CSc. Česká zemědělská univerzita, Praha 

prof. Ing. Milan Oravec, PhD.                       Technická univerzita, Košice 

doc. RNDr. Danica Kačíková, PhD.              Technická univerzita, Zvolen 

RNDr. Miroslav Rusko, PhD.                        ÚBEI MTF STU Trnava  

Ing. Štefan Galla, PhD.    PTEÚ MV SR, Bratislava  

 

  

 
Vedecké zameranie konferencie 
 
▪ bezpečnosť pracovného prostredia, 

▪ ochrana pred požiarmi, 

▪ havarijné plánovanie, 

▪ ochrana životného prostredia, 

▪ prírodné a technologické havárie. 

 
 
Cieľ vedeckej konferencie 
 
Cieľom pripravovanej konferencie je výmena poznatkov a skúseností získaných pri zavádzaní 

integrovanej bezpečnosti formou vedeckej diskusie. Počas konferencie bude kladený dôraz na 

komunikáciu a získavanie informácií prostredníctvom diskusie. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 



 
 
Prípravný a organizačný výbor konferencie 
 
Ing. Richard Kuracina, PhD.  - MTF STU Trnava 
Ing. Jozef Harangozó, PhD.  - MTF STU Trnava 
Ing. Martin Pastier   - MTF STU Trnava 
Mária Szabóová   - MTF STU Trnava 
 
Informácie pre účastníkov 
Kontaktná adresa: 
 

Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva  
Materiálovotechnologická fakulta STU 

 Paulínska ul. 16  
 917 24 Trnava 
tel: 0918 646 023 
e-mail: martin.pastier@stuba.sk, jozef.harangozó@stuba.sk  
 
Podmienky pre účasť: 
▪ prihlášku treba poslať na uvedenú adresu do 28. októbra 2011. Ak si žiadate vystaviť 
daňový doklad, uveďte to v prihláške, nakoľko  po tomto termíne nebude vaša žiadosť 
akceptovateľná.  
▪ uhradiť účastnícky poplatok vo výške 80 € (v cene sú zahrnuté náklady na zabezpečenie 
konferencie, zborník  a obed) spôsobom uvedeným na prihláške.  
▪ ubytovanie počas konferencie si účastníci hradia sami.                                      

Ubytovanie sa nachádza v mieste konania konferencie. Kontaktná osoba ohľadom 
ubytovania je  pán Jaroslav Kudláček (jaroslav.kudlacek@stuba.sk, 0905 227 255)  
▪ príspevky na publikáciu v zborníku je treba zaslať v elektronickej podobe na kontaktný        
e-mail do 11. novembra 2011 (pokyny pre úpravu textu sú uvedené v prílohe) 
▪ z kapacitných dôvodov budú organizátori akceptovať prvých 50 záujemcov o účasť na 

seminári, ktorým bude rozosielaný druhý cirkulár ako osobná pozvánka. 
 
 
 
Rámcový program konferencie: 
 
800  -     900  - registrácia účastníkov                   1300 – 1745  - blok prednášok 
900  -     915  - otvorenie konferencie                   1800             - záver konferencie 
915 -     1200  - blok prednášok          
1200 -   1300 - obedňajšia prestávka                                         

 

 
 
 



 
PRIHLÁŠKA 

 
NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU 

 

INTEGROVANÁ BEZPE ČNOSŤ 2011 
 

1. decembra 2011, Kočovce 

 
Meno, priezvisko, titul:............................................................................................................................................... 

Organizácia:................................................................................................................................................................. 

Adresa:.........................................................................................................................................................................  

Tel./fax:....................................................................................................................................................................... 

e-mail: ........................................................................................................................................................................ 

IČO vysielajúcej organizácie:....................................................................................................... 

DIČ ....................................................................... IČ DPH......................................................... 

 

Mám záujem o zborník prednášok na CD v počte ................ ks. 

 

      

Prihlášku zašlite do 28.  10.  2011 na kontaktnú adresu: 

Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva  
Materiálovotechnologická fakulta STU 

 Botanická 49, 917 24 Trnava 

alebo na e-mail: martin.pastier@stuba.sk,  predmet: „Konferencia Integrovaná bezpečnosť 2011“ 

 

Potvrdzujem úhradu účastníckeho poplatku na Váš účet v sume 80,- € na ťarchu účtu 

.......................................................................................................... 

v prospech účtu:  Štátna pokladnica:  7000081412/8180        VS: 84/2011 

                             SWIFT: SUBASKBX           IBAN: SK2281800000007000081412 

IČO 00397 687 

DIČ 2020845255 

IČ DPH SK 2020845255 

Potvrdenie organizácie (účastníka): 

    

V ...................................................              dňa ................................................... 

 

 

 
 
 



 
Pokyny pre spracovanie a úpravu príspevku na konferenciu 

NÁZOV PRÍSPEVKU  (veľké písmená, tučne 14 bodov v slovenskom aj v cudzom jazyku) 

Priezvisko, meno a tituly autor (-ov) (tučne, 12 b.) 

Adresa pracoviska (-ísk) s e-mailom 
 

1. Abstrakt 

Krátka anotácia príspevku v slovenskom a v cudzom jazyku. 
 

2. Úvod 

Pre publikovanie príspevku v elektronickom zborníku prednášok je potrebné zaslať 
príspevok na kontaktný e-mail najneskôr do 11. novembra 2011. Zborník prednášok obdržia 
účastníci konferencie pri prezentácii. 

 

3. Hlavný text 

Text príspevku musí byť spracovaný v elektronickej forme, odporúčame textový editor 
Microsoft Word, písmom Times New Roman CE veľkosti 12 bodov, jednoduché 
riadkovanie. 
Príspevok musí byť vo formáte A4 s veľkosťami okrajov 2,5 cm zo všetkých strán. 
Rozsah príspevku nie je určený, ale nemal by presiahnuť 7 strán. 
Formátovanie odstavca: 
▪ osadenie prvého riadku 1,00 cm, 
▪ jednoduché riadkovanie, 
▪ text zarovnať z oboch strán, 
▪ oddelenie odstavcov zväčšiť o 6 bodov, 
▪ kapitoly oddeľovať voľným riadkom. 

 

Obrázky, tabuľky a grafy zarovnajte na stred strany, treba ich číslovať a názvy 
umiestniť pod obrázok, tabuľku alebo graf, pričom treba použiť kurzívu. 

 
4. Záver 
 
V prípade, že príspevok vznikol v rámci riešenia vedeckého projektu je nutné uviesť aj 

názov tohto projektu. 
 
Použitá literatúra 

Všetky príspevky budú recenzované a po schválení uverejnené v zborníku z konferencie. 
Organizačný výbor si vyhradzuje právo výberu príspevku vo forme prednášky. 
 
 
 
 
 



 
 
Tu nájdete popis miesta konferencie: 
 
http://www.uby.sk/hotel-kastiel-stu-kocovce 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


