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Cieľ konferencie 

Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorej cieľom je sprostredkovanie a výmena informácií v oblasti protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci, nadviazanie nových kontaktov s ostatnými domácimi, ale aj zahraničnými univerzitami ako aj prezentovanie najnovších výsledkov 

vedeckovýskumných úloh a činností realizovaných účastníkmi podujatia. Súčasťou konferencie je seminár pojednávajúci o  nových retardéroch horenia dreva na 

báze prírodných zlúčenín a nanočastíc. 

 

Záštitu nad konferenciou prevzali:   Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor Technickej univerzity vo Zvolene  

     gen. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD., prezident Hasičského a záchranného zboru SR. 

 

Tematické okruhy  

 

 Protipožiarna bezpečnosť stavieb a požiarna prevencia  

 Zisťovanie príčin vzniku požiarov 

 Retardéry horenia a ich aplikácia 

 Manažment rizík havárií a katastrof prírodného a technického charakteru  

 Hasičská a záchranárska technika a taktika  

 Progresívne metódy požiarneho skúšobníctva a protipožiarna veda  

 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a environmentálna bezpečnosť  

 Legislatíva a normotvorný proces 

 

Organizačné pokyny 

Termín: 18. – 19. október 2018 

Miesto konania: Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, SR. 

Rokovacie jazyky: slovenský, český a anglický. 
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Pokyny k príprave a zasielaniu príspevkov 

Abstrakt a kľúčové slová: angličtina 

Text príspevku: slovenčina, čeština a angličtina 

Rozsah príspevku: max. 12 strán 

Editor: MS Word 

Všetky príspevky budú recenzované členmi vedeckého výboru konferencie.  

Všetky prijaté príspevky budú vydané v konferenčnom zborníku. Zborník bude distribuovaný v elektronickej podobe.  

 

Dôležité termíny 

25.09.2018 – zaslanie príspevku na e-mailovú adresu: zachar@tuzvo.sk,  xszirmaiova@is.tuzvo.sk 

 

 

Poplatky  

Účasť na konferencii –  99 € do 30.09.2018 

    – 129 € po  1.10.2018 

V poplatku je zahrnuté vložné na konferenciu, zborník z konferencie, občerstvenie a spoločenský večer. 

 

IBAN: SK5709000000000071635417  

Variabilný symbol: 80818 

BIC-SWIFT Code: GIBASKBX 

Ďalšie informácie o konferencii: zachar@tuzvo.sk 
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Predbežný program konferencie 

 

Štvrtok, 18.10.2018 

 

  8:00 –   9:30 Registrácia účastníkov 

  9:30 –   9:45 Slávnostné otvorenie konferencie 

  9:45 – 10:45 Plenárne prednášky 

10:45 – 11:00 Prestávka na občerstvenie 

11:00 – 12:00 Prednášky 

12:00 – 13:00 Obed 

13:00 – 14:00 Prednášky 

14:00 – 14:15 Prestávka 

14:15 – 15:30 Prednášky 

15:30 – 15:45 Prestávka 

15:45 – 17:00 Posterová sekcia a diskusia 

19:00   Slávnostná večera 

 

Piatok, 19.10.2018 

 

  9:00 – 10:30 Workshop 

10:30 – 10:45 Prestávka 

10:45 – 11:45 Workshop 

11:45 – 12:00 Ukončenie konferencie 

12:00 – 13:00 Obed 
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