XVIII. Štiavnické dni 2017
26. – 28. september 2017
Banská Štiavnica – Počúvadlianske Jazero
1. Cirkulár
Výzva na ponúkanie príspevkov k prezentácii na konferencii XVIII. Štiavnické dni 2017.
Vážené kolegyne a kolegovia,
Združenie pre reguláciu rizika z radónu Banská Štiavnica,
Slovenská komora stavebných inžinierov, Bratislava,
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave,
Katedra biológie a genetiky, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
Prírodovedecká fakulta, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Fakulta Biomedicínskeho inžinierstva ČVUT Praha, Kladno,
Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene,
a mesto Banská Štiavnica
Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú konferenciu XVIII. ŠTIAVNICKÉ DNI 2017. ktorá sa uskutoční:
26.-28.09.2017 v Banskej Štiavnici - Počúvadlianske Jazero, Chata HRON (48°24'05.3"N 18°51'13.8"E)
TEMATICKÉ OBLASTI






Mierové využívanie atómového žiarenia vo vede a praxi,
Monitorovanie rádioaktivity v životnom prostredí,
Ochrana ľudí a prostredia pred ionizujúcim žiarením,
Národný akčný plán pre radón podľa Smernice 2013/59/Euratóm,
Nakladanie s odpadmi.

ORGÁNY KONFERENCIE


Programový výbor:

Prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach;
Prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene;
Prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.; Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave;
Prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze;
Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., Fakulta Stavební, Vysoké učení technické v Brně;
Doc. Ing. Branko Slobodník, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene;
Doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD., Katedra biológie a genetiky, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach;
Doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD., Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach



Organizačný výbor:

Doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave - predseda organizačného výboru;
RNDr. Bianka Horváthová; Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave;
Mgr. Anna Kollárová, VUJE, a.s.;
Ing. Terézia Melicherová, Slovenský hydrometeorologický ústav;
Ing. Edita Cmarková, Slovenská komora stavebných inžinierov;
Ing. Miroslav Vanek, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene;
Ing. Andrea Zacharová, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene


Usporiadateľ konferencie:

Združenie pre reguláciu rizika z radónu A. Sládkoviča 1, 969 01 Banská Štiavnica
VVS/1-900/90-15346,
IČO: 35989742,
DIČ: 2022831899
Štatutárny zástupca Petr Škrabálek - predseda ZRRR
KONFERENČNÝ POPLATOK
Študenti 1. a 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania
50,– €
Študenti 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania
55,– €
Vysokoškolskí vedeckí a pedagogickí pracovníci
70,– €
Účastníci z odbornej praxe
70,– €
Sprevádzajúce osoby
47,– €
Firmy za firemnú prezentáciu a prezentáciu produktov
150,– €
*Konferenčný poplatok zahŕňa: výdavky na organizovanie konferencie, výdavky spojené s redakciou a vydaním
zborníkov a ďalších tlačovín konferencie.
Platenie účastníckeho poplatku (vložné)
Platbu poukážte bezhotovostným bankovým prevodom na účet:
Názov banky:
Prima banka a.s., pobočka Banská Štiavnica
Názov účtu:
Združenie pre reguláciu rizika z radónu
SWIFT:
KOMA SK2X
IBAN:
SK76 5600 0000 0014 0857 5005
Do rubriky správa pre prijímateľa uveďte meno účastníka konferencie, oznámenie o platbe zadajte e-mail
zrrr.akademicka@gmail.com .
Prevod uskutočnite najneskôr do 8.septembra 2017. Platenie v hotovosti nie je vítané.
INŠTRUKCIE AUTOROM
Písanie príspevkov
Rokovacími jazykmi konferencie sú všetky slovanské jazyky. Príspevky autorov z neslovanských krajín sa prezentujú a publikujú v jazyku anglickom. Do Zborníkov sú zaradené len recenzované príspevky.
Plné texty ponúkaných príspevkov na zaradenie do DVD Zborníka, včítane tabuliek, grafov a obrázkov, by nemali
presiahnuť 12 stránok (optimálne 6 strán) formátu A4, všetky okraje 25 mm. Názov príspevku, veľkosť písma 16
bodov na stred, plné mená spoluautorov vrátane titulov, názvov ich materinských organizácií, a e-mailoveho
a telefonického kontaktu, veľkosť písma 12 bodov, zarovnané doľava. Nadpisy a texty zarovnané vľavo, veľkosť
písma 11 bodov, jednoduché riadkovanie (najhustejšie).
Text súhrnu príspevku do tlačeného Zborníka súhrnov 2017 maximálne 30 autorských riadkov v anglickom jazyku
(Summary), písmo 11 bodov, slová nedeliť!
V Zborníku 2017 (na DVD) budú uverejnené okrem úplných textov aj PP prezentácie a postery.
Obidva zborníky (Zb. príspevkov - plných textov, PP prezentácií a posterov i tlačený Zb. súhrnov, publikované v el.
forme na DVD,) budú zaradené do databázy INIS (The International Nuclear Information System).
Formy prezentácie
 Prednáška
 Referát
 Poster

– čas prezentácie 20 min.,
– čas prezentácie 15 min.,
– vyvesenie plagátu min. ½ prac. dňa, diskusie k posterom po čas prestávok
(odporučené rozmery plagátu: šírka 80 cm, dĺžka 100 cm.)
Prednášková sála je vybavená data projektorom s notebookom a obsluhou. Prednášajúci odovzdajú prezentácie
na vhodnom nosiči (CD alebo USB disk) obsluhe pred začiatkom príslušného bloku prezentácií. Pripojenie vlastného
notebooku je tiež možné (neodporúča sa).

Publikovanie bez prezentácie
Publikovanie pôvodných prác v zborníku XVIII. Štiavnické dni 2017 bez verejnej prezentácie práce na konferencii
je principiálne možné za úplatu 20,- € (autor sa na konferencii nezúčastní). Pre autora platia hore uvedené povinnosti
v plnom rozsahu. Zborník 2017 a DVD úplných textov odošleme na adresu autora poštou najneskôr týždeň po skončení konferencie XVIII. Štiavnické dni 2017, ak poplatok zaplatí do 8. septembra 2017. Inak do 1 týždňa po pripísaní poplatku na účet Združenia pre reguláciu rizika z radónu.
Ponúkanie prác k prezentácii na konferencii a zaradenie do Zborníka 2017
Každú prácu ponúkanú na verejnú prezentáciu na konferencii XVIII. Štiavnické dni 2017 a publikáciu v Zborníku
2017 , bez ohľadu na spôsob prezentácie, je potrebné s všetkými náležitosťami odoslať elektronickou poštou najneskoršie do 23. júna 2017 na adresu usporiadateľa konferencie XVIII. Štiavnické dni 2017
<zrrr.akademicka@gmail.com>
Slovom „náležitosti” sa rozumie:
 úplný, graficky upravený, text príspevku včítane obrázkov, tabuliek a grafov (max 12 stránok ),
 skrátený text príspevku (max. 30 riadkov) odporúča sa použiť anglický jazyk,
 PP prezentácia (pri prednáške alebo referátu)
 e–poster (pri posterovej prezentácii)
 vyplnený Sprievodný list príspevku.
„Sprievodný list príspevku” je prílohou tohto obežníka.
Dôrazne žiadame autorov, aby k publikácii predkladali texty napísané v textovom editore Word, bez obmedzenia úprav. Príspevky v PDF formáte alebo s inak obmedzenými úpravami nebudú do zborníkov zaradené!
ÚČASTNÍKOM
Každý účastník, včítane autorov príspevkov, sa na konferenciu písomne prihlási prostredníctvom priloženého formulára „Prihláška účastníka”. Venujte pozornosť otázkam spôsobu cestovania a špeciálnym požiadavkám účastníka.
Vyplnený formulár pošlite najneskôr do 31. 08. 2017 e–mailom na adresu usporiadateľa:
zrrr.akademicka@gmail.com
ZÁVÄZNÉ TERMÍNY, KALENDÁRIUM:
Uzávierka prijímania ponúk príspevkov
 odoslanie príspevku a vyplneného Sprievodného listu
o skrátený príspevok do tlačeného Zborníka (max. 30 riadkov)
o plný text príspevku do DVD Zborníka (max 12 stránok)
o PP prezentácia
o poster v e–forme
Uzávierka prijímania prihlášok účastníka
 odoslanie vyplneného formulára „Prihláška účastníka”, pozornosť venujte:
o otázkam na spôsob cestovania (prípadná podpora zo strany organizátora)
o otázkam o spôsobu ubytovania a špeciálnym požiadavkám účastníka.
Platenie účastníckeho príspevku na konferenciu 18. Štiavnické dni podľa sadzobníka
 platenie bankovým prevodom na účet ZRRR, realizácia platobného príkazu do
 platenie v hotovosti pri registrácii účastníka (tato forma platenia nie je vítaná)
 za ubytovanie účastníci konferencie zaplatia pri registrácii

23. 06. 2017

31. 08. 2017

08.09. 2017
26.09. 2017
26.09. 2017

Programový a Organizačný výbor konferencie praje autorom príjemnú pohodu pri tvorivej práci,
a teší sa na Vaše príspevky.
Užitočné informácie získate:
Na stránke Združenia pre reguláciu rizika z radónu: https://sites.google.com/site/zdruzeniepreregulaciurizikazrn/
U predsedu Organizačného výboru: Doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc; kuruc@fns.uniba.sk
U usporiadateľa konferencie: ZRRR; Petr Škrabálek; zrrr.akademicka@gmail.com, tel: 421 45 6929080.

