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INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 2014 
 

Vedecká rada konferencie   / Scientific board of the conference 
 
doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Česká republika 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.  Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave 
 predseda 
doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD. Politechnika Rzeszow, Wydzial Zarandzania, Poland 
prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. VŠB- Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Česká republika 
Ing. Vojtech Ferencz, PhD.  Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava 
Ing. Jozef Harangozó, PhD.  Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave 
doc. RNDr. Danica Kačíková, PhD.    Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Zvolen 
MUDr. Vladimír Karvaj  Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nové Zámky 
Ing. Jozef Koreň   Inšpektorát práce, Trnava 
doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Česká republika 
prof. Dr.hab., inž. Edward Kowal University of Zielona Góra, Poland  
doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová VŠB- Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Česká republika 
Mgr. Radovan Lehocký                       Inšpektorát práce, Trnava 
prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. Technická univerzita  v Košiciach, Strojnícka fakulta, Košice 
Ing. Alena Manová, CSc.  Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 
doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD. Žilinská univerzita,  Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilina 
Ing. Dominika Očenášová, PhD. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Bratislava 
prof. Ing. Milan Oravec, PhD.            Technická univerzita  v Košiciach, Strojnícka fakulta, Košice 
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.  Žilinská univerzita,  Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilina 
prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD. Technická univerzita  v Košiciach, Strojnícka fakulta, Košice 
doc. Ing. Alena Pauliková, PhD. Technická univerzita  v Košiciach, Strojnícka fakulta, Košice 
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.     Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave 
Ing. Marek Rybakowski   University of Zielona Góra, Poland  
prof. Ing. Maroš Soldan, PhD. Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave 
Ing. Ivan Šimko, PhD.  Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Žilina 
prof. Ing. Vladimír Zapletal, CSc.  Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Bratislava 
   
Cieľ vedeckej konferencie  / Aim of the conference 
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 o aktuálnych otázkach v oblasti BOZP v súlade s vedeckým zameraním konferencie. 
Vedecké zameranie konferencie: 
▪ integrované manažérstvo, bezpečnostné manažérstvo, technicko-ekonomické aspekty ochrany životného prostredia, 

bezpečnosti a kvality 
▪ systémové nástroje využívané pri uplatňovaní integrovanej bezpečnosti v praxi 
▪ nové a vznikajúce riziká pri práci, metódy analýzy rizík a prevencia rizík pri práci, chemické faktory v pracovnom 

prostredí, prevencia úrazovosti,  

▪ BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri zváraní, BOZP v kontexte vysokoškolského vzdelávania. 

 
Sekcie    / Section 
 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri zváraní  
Sekcia A Sekcia realizovaná v rámci projektu KEGA č. 028STU-4/2013:   

"E-learning vo forme príručky bezpečnosti a ochrany zdravia pri zváraní"   
Sekcia B Integrované manažérstvo, bezpečnostné manažérstvo, technicko-ekonomické aspekty ochrany 

životného prostredia, bezpečnosti a kvality 
Systémové nástroje využívané pri uplatňovaní integrovanej bezpečnosti v praxi 

 
Organizačný výbor    / Organizational committee 
Ing. Alojz Bartek, PhD.  Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Bratislava 
RNDr. Ján Bencúr   Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Bratislava 
Ing. Jozef Harangozó, PhD.  Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave 
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.      Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave 
 predseda 
Mária Szabóová   Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave 
Ing. Ivan Šimko, PhD.   Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Žilina 
Ing. Zuzana Szabóová  Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave 
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INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 2014 

 
 
Usporiadateľ     / Organizer 
 
♦ Slovenská spoločnosť pre životné prostredie / člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností, 
Koceľova 15, 815 94 Bratislava 
♦ Slovak Society for Environment, member ZSVTS – The Association of Slovak Scientific and Technological 

Societies, Bratislava, Slovak Republic 

 
Informácie pre účastníkov   / Information for participants 
 
Kontaktná adresa: 
� Slovenská spoločnosť pre životné prostredie 

Koceľova 15, 815 94 Bratislava 
e-mail: sszp@centrum.sk 

 
Podmienky účasti na konferencii    / Conditions for participation in the conference 
 
♦ Zaslanie vyplnenej prihlášky. Zaplatenie účastníckeho poplatku. Od účastníkov z vysokých škôl, vedeckých a 
akademických inštitúcií  sa účastnícky poplatok vďaka externej podpore nevyberá.  
Z kapacitných dôvodov organizátori budú akceptovať prvých 70 záujemcov o účasť na konferencii.   
♦ The organisers have applied for the external support to be able to offer a conference fee 

reduction/cancelation as well as funding to offset travel and accommodation costs for a limited number of 

conference participants and students. 

For capacity reasons, the organizers will accept the first 70 candidates at the conference. 

 
Recenzovanie príspevkov   /  Reviewed articles 
 
♦ Všetky príspevky v zborníku budú lektorované odbornými garantmi konferencie a recenzované recenzentmi. 
Do zborníka budú zaradené recenzované prednesené aj neprednesené doručené príspevky.  
♦ Articles will be reviewed. 

 
Ubytovanie     / Accommodation 
 
♦ Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne. Na požiadanie budú zaslané informácie o ubytovacích 
možnostiach v Bratislave. 
♦ Accommodation for participants is not provided. Information about accommodation in Bratislava will be sent 

upon request. 

 

Stravovanie     / Boarding 
 
♦ Občerstvenie počas prestávok konferencie je bezplatné. 
♦ Refreshment during the conference is free of charge. 

 

Doprava     / Transport 
 
♦ Doprava účastníkov konferencie je individuálna.  
♦ Transport of the participants is individual. 

 

 
Miesto konania   / Place of conference 
 
Závodný klub Valčík, Podkolibská 1, 813 05 Bratislava, Slovenská republika /Slovak Republic 
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INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 2014 
 

 
 
Program     / Programme 
 
Prvý deň konferencie - 18. november 2014 / 1st day of the conference 
 
11,00 - 12,30 hod. registrácie účastníkov   ♦ registration 

12,30 - 14,00 hod. rokovanie konferencie - sekcia A  ♦ discussion in section A 
14,00 - 14,30 hod prestávka     ♦ coffee-break  
14,30 - 16,00 hod. rokovanie konferencie - sekcia A  ♦ discussion in section A 

16,00 - 16,30 hod prestávka     ♦ coffee-break  
17,00 - 18,30 hod. rokovanie konferencie – sekcia B  ♦ discussion in section B 
19,00 - 19,30 hod. ukončenie rokovania 1. dňa konferencie 
 
Druhý deň konferencie - 19. november 2014 / 2nd day of the conference 
 
09,00 - 10,30 hod. rokovanie konferencie – sekcia C  ♦ discussion in section C 
10,30 - 11,00 hod. prestávka     ♦ coffee-break 
11,00 - 13,00 hod.  rokovanie konferencie   ♦ free discussion on section topics 
13,00 - 14,30 hod. prestávka - obed    ♦ lunch 
14,30 - 15,00 hod.  ukončenie konferencie   ♦ evaluation of conference  
 
Časový harmonogram bude spresnený podľa počtu účastníkov. 
 
 
Pokyny na publikovanie v zborníku  / Instruction for publishing 
 

• zaslanie (v elektronickej forme na kontaktnú adresu) názvu príspevku a abstrakt 
v slovenskom, resp. českom jazyku a v anglickom ekvivalente do 5. októbra 2014 

• zaslanie príspevku na publikovanie v zborníku v elektronickej forme do 30. októbra 2014 

• pokyny na úpravu textu sú prílohou tejto pozvánky 

• text príspevkov môže byť v anglickom, slovenskom, českom, nemeckom alebo ruskom jazyku 
♦ 

• Participants have to send (in electronic form on contact address) title of the article and 

abstract in Slovak or Czech language and in English language till the 5
th

 October 2014 

• Final article has to be sent in electronic form till the 30
th

 October 2014 

• Instructions for publishing of article in the Proceedings are attached to the invitation 

• Proceedings will be published and distributed to all participants after completions of 
 

 
Zborník     / Proceedings 
 

• zborník prednášok dostanú účastníci po skompletizovaní príspevkov a vydaní printového 
zborníka 

• zborník bude distribuovaný na základe objednávky na nosiči CD 

• zborník  bude po skompletizovaní príspevkov a vydaní printového zborníka dostupný aj na 
web stránke (obdobne ako sú dostupné zborníky z predchádzajúcich ročníkov) - www.sszp.eu 

♦ 
• conference proceedings will be delivered to the participants after completion of contributions 

and release of printed version 

• conference proceedings will be distributed upon order on CD 

• after completion and release of printed version of the conference proceedings, it will also be 

available on the web (similarly to previous volumes) - www.sszp.eu 
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INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 2014 
 

 

PRIHLÁŠKA 
 

NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU "INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ 2014" 
18.-  19. november 2014, Bratislava 

 
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 15.  septembra  2014 na kontaktnú adresu: 
� Slovenská spoločnosť pre životné prostredie 

Koceľova 15 
815 94 Bratislava 

 
alebo na e-mail:  
 
♦ <sszp@centrum.sk>, predmet: „Konferencia Integrovaná bezpečnosť 2014“ 

 
 


