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63. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ 

v akademickom roku 2019/2020 je určený                                        

na prezentáciu výsledkov vedeckej práce študentov 

v piatich sekciách: 

 

1. Farmaceutická sekcia 

Liečivá, klinická farmakológia, rezíduá liečiv, a  pod. 

2. Predklinická sekcia 

Anatómia, histológia, biológia, etológia, etika 

chovu zvierat, biochémia, mikrobiológia, fyziológia 

a patologická fyziológia, história veterinárnej 

medicíny a pod. 

3. Klinická sekcia 

Chirurgia, ortopédia, interná medicína, gynekológia 

a pôrodníctvo, parazitológia, toxikológia, a pod. 

4. Sekcia hygiena potravín a životného prostredia 

Hygiena potravín, hygiena prostredia, hygiena 

chovu zvierat, ekológia, sanitácia, welfare, a pod. 

5. Sekcia bakalárskeho štúdia 

Prezentácia čiastkových výsledkov bakalárskych 

prác. 

  

Najlepšie prezentácie v každej sekcii budú 

odmenené cenou rektorky UVLF v Košiciach 

1. miesto 200 €  

2. miesto 150 €  

3. miesto 100 €  

a hodnotnými vecnými cenami 

 

Rokovací jazyk: slovenčina, čeština, angličtina 
 
 
 



 

 

 

PUBLIKOVANIE ABSTRAKTOV 

Abstrakty príspevkov budú publikované v recenzovanom ZBORNÍKU ABSTRAKTOV s ISBN. 
Pri ich príprave dodržiavajte nasledujúce pokyny:  
Podľa priloženého vzoru uveďte meno autora, ročník, študijný program, názov univerzity 
a mená ostatných autorov (vrátene školiteľa); názov práce v slovenskom (resp. českom) 
a anglickom jazyku; plný názov pracoviska, na ktorom bola práca pripravená (Ústav/Klinika) 
a školiteľa (meno, priezvisko a tituly). Text abstraktu napíšte v slovenskom (resp. českom) 
a anglickom jazyku v rozsahu maximálne 30 riadkov. Uveďte poďakovanie (grant). 
Používajte písmo „Times New Roman“, veľkosť 12 bodov, riadkovanie 1,5 v programe                             
MS Word for Windows 97 a vyššie.  
 
Abstrakt zasielajte elektronickou formou do 25. marca 2020 spolu s prihláškou                                
MVDr. Mariánovi Prokešovi, PhD. (marian.prokes@uvlf.sk) na Ústav epizootológie                             
a preventívnej veterinárskej medicíny, UVLF v Košiciach.  
 

PRÍPRAVA PRÍSPEVKU  

Príspevky prihlásené do súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú prácu musia formou 

a úpravou spĺňať základné kritériá vedeckej publikácie, t. j. členenie na Abstrakt, Kľúčové 

slová, Úvod, Materiál a metódy, Výsledky, Diskusia, Záver (Poďakovanie) a Literatúra 

v slovenskom (českom) jazyku.  

Termín dodania príspevkov (3 ks) v plnom znení je 16. apríl 2020 v písomnej podobe                           

MVDr. Mariánovi Prokešovi, PhD. na Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej 

medicíny, UVLF v Košiciach. 

Príspevok v plnom znení hodnotí odborná porota. 

Vybrané príspevky budú publikované v časopisoch Folia Veterinaria a Folia Pharmaceutica 
Cassoviensia. Autori týchto príspevkov dostanú podrobné informácie o podmienkach, ktoré 
je potrebné splniť, aby mohli byť ich príspevky v týchto časopisoch publikované. 
 

PREZENTÁCIA  
Na prezentáciu výsledkov bude k dispozícii projektor. Autor bude mať na prezentáciu časový 
limit 8 minút. 
 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že podujatie bude fotograficky dokumentované. 
 
 

 
 
PRIHLÁŠKA 
Zašlite e-mail s údajmi:  
 
Meno a priezvisko autora (-ov)  
Pracovisko (Ústav/Klinika) 
Meno a priezvisko školiteľa 
Kontakt na autora (e-mail prvého autora) 
 
na adresu: marian.prokes@uvlf.sk 



 

 
 

PUBLISHING OF ABSTRACTS 

Abstracts of contributions will be published in ABSTRACT PROCEEDINGS with ISBN.                  

The following instructions should be met in preparation.  

Each abstract of foreign participants, or presentations in English language should have                  

a maximum of 30 lines, plus the title of the paper, author(s), name of tutor and affiliations 

and acknowledgements. Use “Times New Roman” letters, size 12, line-spacing 1.5                       

in programme MS Word for Windows 97 and higher. The title of the paper must be typed 

in capital letters. Place names of authors of paper, year, and study branch under the title 

in small letters. Introduce the tutor (name, surname, and academic titles) and full name             

of workplace where the paper was prepared. Then leave a space of one line and write                  

the text of the abstract.  

 

Send the Abstract before March 25th, 2020, via e-mail to: marian.prokes@uvlf.sk 

Marián Prokeš, DVM, PhD. to the Institute of Epizootiology and Preventive Veterinary 

Medicine, UVMP in Košice 

 

INSTRUCTIONS FOR PAPER SUBMISSION 
Papers entering the competition for the best scientific professional paper in respective 

categories must fulfil criteria for scientific publication regarding its contents and form,            

i. e. they must include Introduction, Material and Methods, Results, Discussion, 

Conclusion, (Acknowledgement) and References in English.  

Papers in full version (3 copies) should be delivered up to April 16th, 2020, via e-mail to: 

marian.prokes@uvlf.sk; Marián Prokeš, DVM, PhD. to the Institute of Epizootiology and 

Preventive Veterinary Medicine, UVMP in Košice. 

Full Paper is only for Scientific committee – Jury.  
Selected papers will be considered for publication in the journals Folia Veterinaria and Folia 
Pharmaceutica Cassoviensia. Authors of these papers will receive detailed information 
about any conditions which are necessary to fulfil in order to qualify for publication in this 
journal. 
 
PRESENTATION 
During the conference, a PC projector will be available for presentation of papers.                         
The presentation should not take longer than 8 minutes. 
 
Please note that the event will be photograph. 

 

 
REGISTRATION FORM 
Please send the following information via e-mail to: marian.prokes@uvlf.sk 

 

Name and Surname Author(s) 
Workplace (Institute/Clinic) 
Name and Surname  of Tutor 

E-mail of the First Author 

Address: City, Postal Code, Country 

 

 

 

 

 



 

 

 


