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AJNOVŠIE

TRENDY V POĽNOHOSPODÁRSTVE,
19. 4. - 20. 4. 2016
V STROJÁRSTVE A V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE
Medzinárodná študentská vedecká konferencia

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE
TECHNICKÁ FAKULTA
Název společnosti, ulice, město a PSČ
Telefon

CieWebová
ľ konadresa
ferenE-mailová
cie: adresa

Kontaktná adresa:

Medzinárodná študentská vedecká konferencia je konaná pod
záštitou prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD. dekana Technickej fakulty
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov vedeckej
a odbornej činnosti študentov prvého a druhého stupňa štúdia na
TF SPU v Nitre a pozvaných hostí z iných univerzít a organizácií
so zameraním sa na oblasť strojov a výrobných zariadení
v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve.

Ing. Lenka Staroňová, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra výrobnej techniky
Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,
Slovenská republika
+421 37 641 4300
e-mail: lenkastaronova1@gmail.com

Odborní garanti konferencie:
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., SPU Nitra, Slovak Republic
prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc., ČZU Praha, Czech Republic
Dr.h.c. prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., MU Brno, Czech Republic
Dr.h.c. prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., JCU Budějovice, Czech Republic
prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., TU Košice, Slovak Republic
doc. Ing. Marián Kučera, PhD., TU Zvolen, Slovak Republic
Prof. Plamen Kangalov, PhD., „Angel Kanchev“ University of Ruse, Bulgaria
Prof. Dr. Szabó István, SzIE Gödöllő, Hungary
Assist. Prof. Goran Topisirovic, Ph.D., Beograd, Serbia

Organizačný výbor:
prof. Ing. Roman Gálik, PhD., Ing. Lenka Staroňová, PhD., Ing. Alena Jančušková, Ing. František Adamovský, PhD.,
Ing. Martin Pšenka

Miesto konania a rokovací jazyk:
Rokovanie Medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie bude prebiehať v priestoroch SPU v Nitre. Rokovacím
jazykom konferencie bude jazyk slovenský, český a anglický.

Okruhy problémov:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

technika a mechanizácia poľnohospodárskej a potravinárskej výroby,
technika pre odpadové hospodárstvo,
konštruovanie strojov a tvorba technickej dokumentácie,
kvalita produkcie,
spoľahlivosť a bezpečnosť techniky,
elektronika, automatizácia a informatika,
dopravné stroje a zariadenia, tepelná technika a hydraulika.
agrofyzika,
technika pre bioenergetiku,
o poľnohospodárske stavby a ich technické zariadenia.

Ubytovanie:
Bude zabezpečené v študentskom domove A. Bernoláka. V účastníckom poplatku nie je zahrnutá cena ubytovania.

Podmienky účasti:






konferencie sa môžu zúčastniť študenti vysokých škôl denného a externého štúdia na prvom a druhom stupni štúdia,
všetky práce budú aktívne prezentované na konferencii,
organizátori si vyhradzujú právo vytvoriť rokovacie sekcie a určiť práce do nich zaradené,
dĺžka vystúpenia na jeden príspevok je max. 10 min.,
prihlášku a študentskú prácu je potrebné zaslať e-mailom + zaslať 1x vytlačený text na kontaktnú adresu najneskôr
do 18. marca 2016,
 všetky práce budú publikované v zborníku z konferencie s prideleným ISBN, pričom školiteľ bude uvádzaný ako
spoluautor,
 k dispozícii bude PC, dataprojektor, spätný projektor, video.

Program konferencie:

19. 4. 2016
do 1600
od 17 00

ubytovanie pozvaných hostí konferencie
stretnutie a spoločný program s vedením fakulty pre pozvaných hostí

20. 4. 2016
800 – 830
830 - 1200
1230 – 1300
1300

prezencia účastníkov konferencie
otvorenie konferencie a rokovanie v jednotlivých sekciách
vyhodnotenie konferencie a záver
obed

Pokyny pre písanie príspevku:
1. Príspevok písať v textovom editore Microsoft Word vo fonte Times New Roman 12pt.
2. Okraje - ľavý, pravý, horný a dolný 2,5 cm.
3. Max. rozsah príspevku je 10 strán formátu A4, písaných s riadkovaním 1,0.

Podrobné pokyny na písanie príspevkov sú uvedené v priloženej šablóne.
Vložné zahŕňa:
Zborník s príspevkami na CD, náklady spojené s organizáciou konferencie, spoločenský večer, raňajky a obed v deň
konania konferencie.
ÚDAJE POTREBNÉ K PLATBE

Vložné je nutné uhradiť na účet!
Platby zo Slovenska – platba vložného bankovým prevodom:
Názov a adresa príjemcu platby:
Banka príjemcu:
Číslo účtu príjemcu:
Variabilný symbol (VS):
Účel platby:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
7000066247/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
103901
VS + priezvisko a meno účastníka konferencie

Vložné za osobu: do 31. 3. 2016: 45€

