Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

usporiada

57. ročník
Študentskej vedeckej konferencie
ŠVOČ

9. apríla 2014
Košice, Slovenská republika

57. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ v akademickom roku 2013/2014
je určený na prezentáciu výsledkov vedeckej práce študentov v piatich sekciách:

1. Predklinická sekcia
(história veterinárnej medicíny, anatómia, histológia, biológia, etológia, etika
chovu zvierat, biochémia, mikrobiológia, a pod.)

2. Klinická sekcia
(chirurgia, ortopédia, interná medicína, gynekológia a pôrodníctvo,
parazitológia, toxikológia, a pod.)

3. Sekcia hygiena potravín a prostredia
(hygiena potravín, hygiena prostredia, hygiena chovu zvierat, ekológia,
sanitácia, welfare a pod.)

4. Farmaceutická sekcia
(liečivá, klinická farmakológia, rezíduá liečiv, a pod.)

5. Sekcia bakalárskeho štúdia
(prezentácia čiastkových výsledkov bakalárskych prác)

Rokovací jazyk: slovenčina, čeština, angličtina
Miesto konania: Pavilón morfologických disciplín UVLF v Košiciach

PUBLIKOVANIE PRÍSPEVKOV
Abstrakty príspevkov budú publikované v ZBORNÍKU ABSTRAKTOV s ISBN. Pri ich
príprave dodržiavajte nasledujúce pokyny: Abstrakt napíšte v slovenskom, českom
alebo anglickom jazyku v rozsahu maximálne 30 riadkov, vrátane názvu práce, autora (-ov) a
pracoviska. Používajte písmo „Times New Roman“, veľkosť 12 bodov, riadkovanie 1,5
v programe MS Word for Windows 97 a vyššie. Mená autorov príspevku, ročník a študijný
odbor píšte malými písmenami,názov príspevku píšte veľkými písmenami v slovenskom aj
anglickom jazyku, uveďte plný názov pracoviska, na ktorom bola práca pripravená aškoliteľa
(meno, priezvisko a tituly). Potom vynechajte jeden riadok a napíšte text abstraktu (viď Vzor
abstraktu). Abstrakty zasielajte elektronickou formou do 19. marca 2014 prof. MVDr. Márii
Goldovej, PhD. (Maria.Goldova@uvlf.sk) na Ústav parazitológie, UVLF v Košiciach.
POKYNY PRE PREZENTÁCIU PRÁC
Príspevky prihlásené do súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú prácu musia formou
a úpravou spĺňať základné kritériá vedeckej publikácie, podľa pokynov pre autorov
publikujúcich vo FOLIA VETERINARIA t.j. členenie na Abstrakt, Kľúčové slová, Úvod,
Materiál
a metódy,
Výsledky,
Diskusia,
Záver,
Poďakovanie
a Literatúra
(http://www.uvlf.sk/sk/folia-veterinaria).
Termín dodania prác v plnom znení v rozsahu maximálne 5 stránvrátane obrázkov, grafov
a tabuliek, v dvochexemplároch je 2. apríl 2014 !!!
Na prezentáciu výsledkov bude k dispozícii PC-projektor (multimediálny projektor).
Autor(i) príspevku bude mať na prezentáciu časový limit 8 minút.
Bližšie informácie o konaní 57. ročníka ŠVOČ poskytne prof. MVDr. M. Goldová, PhD. , tel.
+421 915 984 633, resp. nájdete na:http://www.uvlf.sk

Návratná karta – záväzná prihláška
zašlite na e-mail Maria.Goldova@uvlf.sk

57. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ
9. 4. 2014 Košice

Meno a priezvisko autora (-ov)....................................................................................
Názov práce: ................................................................................................................
........................................................................................................................................
Title: ..............................................................................................................................
........................................................................................................................................
Adresa pracoviska........................................................................................................
Meno a priezvisko školiteľa .......................................................................................

Vzor abstraktu:
Martina Kovaľová, 6. ročník VVL, UVLF v Košiciach
KOMPARATÍVNE ŠTÚDIUM TERAPIE RUPTÚRY PREDNÉHO SKRÍŽENÉHO
VÄZU METÓDAMI TPLO A TTA
A COMPARATIVE STUDY OF THERAPY OF RUPTURED LIGAMENTUM
CRUCIATUM CRANIALE BY BOTH TPLO AND TTA METHODS
Klinika malých zvierat, UVLF v Košiciach
Školiteľ: prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc.
Text abstraktu ............
......................v rozsahu maximálne 30 riadkov ................................

Dátum .....................................................

...................................................
Podpis

