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pri príležitosti „Medzinárodného roku pôdy 2015“ 

 

Vybrané aspekty  
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životného prostredia. 
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Cieľom konferencie  je hodnotenie procesu  rozvoja  integrovaného manažmentu životného 

prostredia (IMŽP) v Slovenskej republike, s dôrazom na starostlivosť a ochranu pôdy a vody 

v krajine  (ďalej  pôda a voda).  IMŽP  v tomto  smere  aj  napriek  iniciatívam,  úsiliu  a právnym 

predpisom nie je ešte plne implementovaný do každodennej praxe. Pre právny nástroj IMŽP 

je  potrebná  dobre  fungujúca  legislatíva,  ktorá  je  základom  pre  všetky  ostatné  výkonné 

nástroje.  Ďalšou  nevyhnutnou  podmienkou  pre  rozvoj  IMŽP  (pôda a voda)  je  výskum 
a vzdelávanie. Témou konferencie aj v znamení Medzinárodného  roku pôdy  (International 

Year  of  Soils),  za  ktorý  OSN  vyhlásila  práve  rok  2015,  bude  diskusia  o všetkých  vyššie 

uvedených problémových okruhoch IMŽP (pôda a voda) a vytýčenie priorít pre budúcnosť. 

Konferencia bude pozostávať zo 4 tematických blokov: 

 

I. BLOK ‐ Právne a ekonomické aspekty manažmentu ŽP (pôda a voda) 
II. BLOK ‐ Krajinno‐ekologické aspekty manažmentu ŽP (pôda a voda) 
III. BLOK ‐ Inžiniersko‐environmentálne aspekty ŽP (pôda a voda) 
IV. BLOK ‐ Edukačné aspekty manažmentu ŽP (pôda a voda) 

 

Cieľová skupina:  

vedecká a odborná verejnosť, hlavní aktéri pôsobiaci v oblasti životného prostredia, 

plánovania a manažmentu krajiny, pôdy a vody, predstavitelia štátnej správy 

 

Odborní garanti konferencie:  

Dr.h.c. prof. RNDr. László Miklós, DrSc., (miklos@tuzvo.sk)  

RNDr. Tomáš Orfánus, PhD. (Tomas.Orfanus@savba.sk) 

 

Organizačný výbor:  

Ing. Andrea Diviaková, PhD. (diviakova@tuzvo.sk),  Miroslava Ružinská 

(ruzinska@tuzvo.sk), RNDr. Anna Špinerová, PhD. (spinerova@tuzvo.sk),  

Ing. Ján Wagner, PhD. (janwagner174@gmail.com), Mgr. Erika Kočická, PhD. 

(kocicka@tuzvo.sk), Ing. Monika Offertálerová (monika.off@centrum.sk),  

JUDr. Emil Čerkala (cerkala@tuzvo.sk) 

 

Miesto konania: TU vo Zvolene 

Dátum konania: 17. september 2015 

Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický 

Termín zaslania prihlášky: 27. júla 2015 

Termín zaslania príspevkov do zborníka: 21. augusta 2015 

Kontaktná adresa: diviakova@tuzvo.sk, tel. 045/5206329 

Vložné: 35 € a 20 € študenti (vložné zahŕňa konferenčné poplatky, CD zborník, občerstvenie, obed) 

Termín zaplatenia vložného: 21. augusta 2015 

Stravovanie: obed – Študentská jedáleň Bariny  
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Predbežný program konferencie 
17. september 2015 

 

   900 – 1000  – Registrácia účastníkov 

1000 – 1015  – Otvorenie seminára 

1015 – 1200  – I. blok prednášok „Právne a ekonomické aspekty manažmentu ŽP(pôda a voda)“ 

1200 – 1300  – Obedová prestávka  

1300 – 1430  – II. blok prednášok „Krajinno‐ekologické aspekty manažmentu  

         ŽP(pôda a voda)“ 

1430 – 1530  – III. blok prednášok  „Inžiniersko‐environmentálne aspekty             

manažmentu ŽP(pôda a voda)“ 

1530 – 1630 – IV. blok prednášok „Edukačné aspekty manažmentu ŽP(pôda a voda) “ 

od 1630     – Diskusia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program bude upravený podľa prihlásených príspevkov 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Pokyny pre autora príspevku 
 

Všetky včas dodané príspevky po recenzii budú publikované v elektronickom zborníku, rukopisy je 
potrebné zaslať e-mailom na adresu organizátora (diviakova@tuzvo.sk, tel.: 045/5206329) najneskôr do 
21. augusta 2015. 

Rukopisy majú byť písane zrozumiteľne, štylisticky a gramaticky správne v slovenskom, českom 
alebo anglickom jazyku. Všetky časti rukopisu majú byť písané fontom Times New Roman, veľkosť 
12, okraje 2 cm, text zarovnaný vľavo, jednoduché riadkovanie, bez tabulátorov a odrážok, formát 
strany A4. Rukopisy predkladajte vo formátoch .doc, stránky nečíslujte. Všetky obrázky a tabuľky 
majú byť vložené do textu, nesmú presahovať stanovené okraje a zároveň musia byť dodané v 
osobitných súboroch, alebo na osobitných hárkoch (obrázky vo formáte .jpg, .jpeg, .jpe, .tiff, .tif, alebo 
.gif, tabuľky vo formáte .xls, alebo .ods). Číslovanie a názov tabuľky umiestniť nad tabuľku, 
číslovanie a názov obrázku pod obrázok. Používajte skratky Tab. 1; Obr. 1. 

Veličiny a skratky: autori musia používať výlučne jednotky SI, s výnimkou starších jednotiek ak je to 
nevyhnutné v historických súvislostiach.  Jednotky nepíšte kurzívou. Všetky akronymy agentúr, 
orgánov a inštitúcií musia byť prvý krát v texte uvedené aj ako plné názvy. Skratky okrem SI 
jednotiek sú neprípustné.  

Príklady: 0,12 m; 0,04 m3.s-1, International Assotiation for Danube Research (IAD) 

Rukopis má byť členený štandardným spôsobom, pokiaľ sa jedná o vedecké či odborné práce (názov, 
autor(i), abstract, keywords, úvod, materiál a metódy, výsledky, diskusia, poďakovanie, literatúra 
adresa autora/adresy autorov). Pokiaľ sa jedná o prehľadové práce, recenzie kníh, krátke správy o 
vedeckom dianí a “short communications” a i. postačí členenie skrátené (názov, autor(i), abstract, 
keywords, úvod, text, poďakovanie, literatúra, adresa autora/adresy autorov).  
 
NÁZOV – SLOVENSKY A ANGLICKY 
Dostatočne informatívny a krátky názov má byť písaný tučne kapitálkami.  
 
AUTOR(I) 
Uvádzajte plné krstné meno tučne a priezvisko tučne kapitálkami.  

 
ABSTRACT 
Má obsahovať jeden odstavec a maximálne 200 slov v angličtine, písaný má byť kurzívou. V prípade 
anglického rukopisu abstrakt písaný v slovenčine 
 
KEYWORDS 
Uveďte maximálne 6 kľúčových slov tak, aby sa neopakovali v názve, píšte ich kurzívou, anglicky. 
 
 
Štandardné členenie rukopisu má byť nasledovné: 
ÚVOD 
MATERIÁL A METÓDY 
VÝSLEDKY 
DISKUSIA 
(VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Tieto dve časti môžu byť kombinované.) 
POĎAKOVANIE 
Táto časť má byť čo najstručnejšia, píšte ju kurzívou.  
LITERATÚRA 
Striktne sa pridržiavajte uvedených príkladov. 



 
 
 
 

 

 

V TEXTE MAJÚ BYŤ ODKAZY PÍSANÉ KAPITÁLKAMI. Dva a viac odkazov v zátvorkách musia byť 
uvádzané chronologicky. Uvádzajte meno citovaného autora, nasleduje rok vydania publikácie (údaje 
nie sú oddelené čiarkou). Ak sú dvaja autori citovaného diela, tak sa uvádzajú obaja (PRIEZVISKO & 

PRIEZVISKO rok), ak má dielo troch autorov, uvádza sa meno prvého autora a skratka et al. 
(PRIEZVISKO et al. rok). 
Príklady: KOŠČO (2008), (MIKLÓS et al. 2007; ŠIMO & ZAŤKO 2009), ŠÁLY (1998a, 1998b).  
 
V použitej literatúre sa uvádzajú odkazy nasledovne, MENÁ AUTOROV PÍŠTE VEĽKÝMI 
PÍSMENAMI. 
Príklady:  
1. Klasické publikácie 
BUCHARD, J. 1965. How humanists use a library. In Intrex: report of planning conference on 
information transfer experiments.  Cambridge : M.I.T. Press. 219 s. 
Zoznam bibliografických odkazov: 
Odkaz na monografiu: 
jeden autor 
BAKO, M. 1980. Automatizácia knižníc. 2. vyd. Bratislava : Alfa, ISBN 80-8046-020-5. 
dvaja až traja autori 
MCCUTCHEON, S., SCHNOOR, J. L. 2003. Phytoremediation – Transformation and Control of 
Contaminants. s. 25 – 26. ISBN 0-471-39435-1. 
viac ako traja autori 
MORAVEC, J. et al. 1994. Fytocenologie. Praha : Academia. 403 s. ISBN 80-200-0128-X. 
 
Odkaz na príspevok v zborníku: 
BIELIKOVÁ, M. 1995. Príspevok k tvorbe konfigurácie softvérového systému s využitím znalostí. In 
Informatika a ľudstvo. Bratislava : FEI STU. s. 136–142. ISBN 80-8025-021-6. 
 
Odkaz na príspevok v sériovej publikácii: 
PULFORD, I. D., WATSON, C. 2003. Phytoremediation of heavy metal-contaminated land by trees – 
a review. In Environment International 29, s. 529 – 540 
 
Normy a legislatívne dokumenty: 
ISO 690-2:1997, Information and documentation – Bibliographic references - Part 2: Electronic 
documents or parts thereof. 
 
Zákon č. 183/2000 Z.z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnejrady č. 27/1987 Zb. o 
štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z.z. o Matici slovenskej. 
 
2. Elektronické publikácie 
Odkaz na monografiu z www: 
BOUTELL, T. 1995. Protection of human rights [online]. [New York] : John Wiley, 1995 [cit. 2004-
03-11]. Dostupné na internete: <http://www.protection.com/books/boutell>. 
 
Odkaz na iné elektronické dokumenty: 
World Factbook [CD-ROM] 1990. Washington, D.C. : Central Intelligence Agency, 1990. Spain vital 
statistics. Ident. no.: CI WOFACT 1206. 
 
CARROLL, L. 1994. Alice's adventures in Wonderland [online]. Texinfo ed. 2.1. [Dortmund 
(Germany)]: WindSpiel, Nov. 1994 [cit. 1996-02-10]. Dostupné na internete: 
<http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice/html>. 
 
 
ADRESA AUTORA / ADRESY AUTOROV 
Píšte plné mená, pracoviská, adresy a e-mailové adresy všetkých autorov článku kurzívou.  



 
 
 
 

 

 

Prihláška 

na III. medzinárodnú vedeckú konferenciu  

„Vybrané aspekty integrovaného manažmentu ŽP.  

Pôda a voda.“ 

 
 

 Predbežne sa prihlasujem na vedeckú konferenciu s referátom na tému (uviesť aj autora, 

resp. autorov a číslo tematického bloku): 

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

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

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

s posterom na tému: 

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

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

 

Adresa účastníka: 

Meno: .......................................... Priezvisko: ......................................................................................... 

Titul: ........................................................................................................................................................ 

Adresa pracoviska: ................................................................................................................................ 

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

Tel.: ...............................................................  Fax: .............................................................................. 

E‐mail: ...................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

Názov účtu:    Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť  

Technická univerzita Zvolen 

 

Bankové spojenie:  SLSP, a.s. Zvolen; 

 

č. účtu:      71635417/0900;            Variabilný symbol:     51415 
                                                                                                  * do poznámky pre prijímateľa: „uviesť meno“ 
IBAN:           SK5709000000000071635417  

 

BIC‐SWIFT Code:  GIBASKBX 

 

IČO:       35986433 

 

DIČ:       202143325 

Organizácia nie je platcom DPH! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


