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ZAMERANIE MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE 

Zameraním medzinárodnej vedeckej konferencie je získať poznatky o produkcii, zdravotnej 

bezpečnosti a  kvalite hovädzieho, bravčového, baranieho, kozieho a konského mäsa vo vzťahu k  

intravitálnym vplyvom a uplatňovaniu zásad pohody zvierat pred porážkou. Zameranie na nové 

technologické postupy a úroveň  hygieny jatočného opracovania zvierat a manipulácie s mäsom pre 

zaistenie zdravotnej bezchybnosti a kvality. V oblasti mäsových výrobkov je zameraním vedeckej 

konferencie zhodnotenie zdravotnej bezpečnosti a kvality, oboznámenie sa s modernými 

technologickými postupmi výroby. Poukázanie na nedostatky v kvalite a na riešenia pri zlepšovaní 

kvality cestou využívania modernej mäsiarskej technológie, aplikácie prísad a prídavných látok 

a obalových materiálov s  prihliadnutím na tradičnú kvalitu mäsových výrobkov. Zhodnotenie stavu 

uplatňovania európskej politiky kvality  mäsových výrobkov.  

 

ODBORNÝ A ORGANIZAČNÝ GARANT KONFERENCIE 

TUREK Peter, prof., MVDr., PhD.   E-mail: peter.turek@uvlf.sk  

 

MEDZINÁRODNÝ PROGRAMOVÝ VÝBOR 
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ÚČASTNÍCKY POPLATOK  125,- € (nie sme platcami DPH) 
Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na organizáciu a technické zabezpečenie, prenájom miestností 

a audiovizuálnej techniky, vydanie zborníka, simultánne tlmočenie, preklad konferenčných materiálov. 

Číslo účtu:  7000072225/8180 

         Variabilný symbol (VS):52016  

         Štátna pokladnica, Radlinského 32, 8100 05 Bratislava 15 

         IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2225 

         SWIFT: SPSRSKBA 
Úhrada do 10.5.2017. Potvrdenie o zaplatení vložného je potrebné predložiť pri registrácii, vo výnimočných 

prípadoch je možné zaplatiť priamo na mieste pri registrácii. Do poznámky k platbe uveďte mená 

účastníkov. 

 

UBYTOVANIE A STRAVOVANIE 
Ubytovanie si zabezpečuje účastník. 

Ubytovanie a stravovanie si hradí účastník. 

Cena ubytovania v hoteli PATRIA: 

Dvojposteľová izba  75,- € 

Jednoposteľová izba  60,- € 

(hotel nemá jednoposteľové izby, cena, ak sa ubytuje 1 osoba v dvojposteľovej izbe) 

Apartmán   95,- €  

Rezervácia ubytovania pod názvom „hygiena alimentorum“: 

Hotel Patria: tel. č.: +421 52/4492591-5, +421 52/7848999, e-mail: recepcia@hotelpatria.sk 

Iné hotely: Hotel FIS, Grand Hotel Kempinski High Tatras, Hotel Panorama Resort, Ubytovňa SHB 

Štrbské Pleso-Vysoké Tatry, Hotel Crocus 

 
POKYNY PRE PRÍSPEVKY UVEREJNENÉ V ZBORNÍKU ABSTRAKTOV 

1. Abstrakt v slovenskom aj v anglickom jazyku písať v textovom editore Microsoft Word vo fonte Times 

New Roman 12, okraje horný a dolný 2,5 cm, ľavý 3 cm a pravý 2 cm, formát A4, riadkovanie 1,5. 

Maximálny rozsah 1 strana. 

2. Nadpis príspevku: centrovaný na stred, všetky znaky veľké, tučné, v slovenskom a v anglickom jazyku 

3. Mená autorov: bez titulov, centrované na stred, tučné, písať po vynechaní jedného riadku 

4. Pracovisko a adresa autorov: centrované na stred, kurzívou 

5. Kľúčové slová v slovenskom (českom) jazyku a aj v anglickom jazyku: max. 5 kľúčových slov 

POKYNY PRE PRÍSPEVKY UVEREJNENÉ V ZBORNÍKU (CD) 

1. Príspevky písať v textovom editore Microsoft Word vo fonte Times New Roman 12; okraje 2,5 cm; 

formát A4; riadkovanie 1,5; strany nečíslovať. 

2. Nadpis príspevku: centrovaný na stred, všetky znaky veľké, tučné, v slovenskom a v anglickom jazyku 

3. Mená autorov: bez titulov, centrované na stred, tučné, písať po vynechaní jedného riadku 

4. Pracovisko a adresa autorov: centrované na stred, kurzívou 

5. Abstract: v anglickom jazyku, zarovnať na okraje, písať po vynechaní jedného riadku 

6. Kľúčové slová v anglickom jazyku: max. 5 kľúčových slov 

7. Podnadpisy: odseku, obrázka, grafu, tabuľky, zarovnané vľavo, všetky znaky veľké, tučné  

8. Odseky: zarovnať na okraje, dodržať štruktúru typickú pre vedecké články (úvod, materiál a metódy..). 

Obrázky a tabuľky umiestnené v texte, s názvom nad tabuľkou, pod obrázkom 

Príspevky, ktoré nebudú spĺňať uvedené pokyny budú vrátené autorovi na prepracovanie. 

Organizátori si vyhradzujú právo výberu príspevkov. 

Abstrakt a príspevok je potrebné zaslať e-mailom (peter.popelka@uvlf.sk alebo 

peter.popelka73@gmail.com) najneskôr  do 21. 4. 2017.  

 

POŽIADAVKY NA PREDNÁŠKY 

Čas vyhradený pre plenárnu prednášku je 25 minút a časový rozsah pre prednášku je 15 minút 

v jazyku slovenskom, českom alebo anglickom. 

POŽIADAVKY NA POSTERY 
Veľkosť posteru: 90 cm x 120 cm v PowerPointe, prezentácie posterov budú v elektronickej forme. Postery 

zasielať najneskôr do 21.4.2017 na horeuvedené e-mailové adresy. 
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
na medzinárodnú vedeckú konferenciu 

HYGIENA ALIMENTORUM XXXVIII 

„Bezpečnosť mäsa a mäsových výrobkov v hľadaní tradičnej kvality“ 

 

17. – 19. mája 2017 

Štrbské Pleso, Vysoké Tatry 

 

Meno a priezvisko: 

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

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

................................................................................PSČ................................................................ 

E-mail: ...................................................................Tel.: .............................................................. 

 

Záujem o účasť:                          aktívnu  □ pasívnu  □ 

 

Aktívna účasť: 

 

Autori a názov prednášky: 

 

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

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

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

Autori a názov posteru: 

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

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

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

Účastník, ktorý požaduje vystavenie daňového dokladu (faktúru) o zaplatení účastníckeho 

poplatku musí do 30. apríla 2017 nahlásiť organizátorovi nasledujúce údaje: presný názov 

subjektu, IČO, IČ DPH, zaplatenú sumu a mená účastníkov 

 

Objednávka prezentácie firmy – jednotný poplatok za každú formu prezentácie 280,- € 

□ prezentačný stôl počas  konferencie   

□ prezentácia firmy  počas programu konferencie    

□ panelová prezentácia     

□ uverejnenie reklamy v zborníku  

 

Prosíme záujemcov, aby ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU zaslali do 21. apríla 2017  na adresu 

organizačného výboru. 

 

 

 Časopis MASO je mediálnym partnerom konferencie 


