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Vážení mladí vedeckí pracovníci, 

srdečne Vás pozývame na XIII. ročník vedeckej konferencie určenej pre mladých 
vedeckých pracovníkov pôsobiacich v oblasti bezpečnosti celého potravino-
vého reťazca. Hlavným cieľom konferencie je sústrediť na jednom mieste 
študentov, doktorandov a ostatných mladých vedeckých pracovníkov, 
umožniť im prezentovať výsledky svojej vedeckej práce medzi rovesníkmi 
a nadviazať kontakty s kolegami zo Slovenska a Českej republiky.  

Tešíme sa na Vás.  

Vedecký a organizačný výbor konferencie 

 

Hlavné témy konferencie: 

Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie trendy, ktoré sa týkajú všetkých oblastí 
celého potravinového reťazca, od zdravia rastlín, prípravkov na ochranu rastlín, 
kontaminantov, krmív, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat (welfare), cez 
potravinárske produkty až po zdravie ľudí. 

 

Vedecký výbor:   
prof. MVDr. Anna Ondrejková, PhD. UVLF Košice 

prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD. UVLF Košice 

prof. MVDr. Jaroslav Legáth, PhD.  UVLF Košice  

prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.  STU FCHPT Bratislava 

Ing. Ladislav Staruch, PhD.   STU FCHPT Bratislava 

Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. STU FCHPT Bratislava  

prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.  STU FCHPT Bratislava  

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.   SPU Nitra  

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.  SPU Nitra 

prof. Ing. Janette Musilová, PhD.  SPU Nitra 

 

Organizačný výbor: 
Ing. Mgr. Milo Bystrický   MPRV SR 

MUDr. Katarína Kromerová                 MPRV SR 

Doc. MVDr. Marián Prokeš, PhD.                   UVLF Košice 

Doc. MVDr. Ľuboš Korytár, PhD.                    UVLF Košice 

 

Miesto konferencie:   online (MicrosoftTeams) 
     

Dátum konferencie:   7. december 2021 



Konferenčný poplatok: Konferencia je pre aktívnych* aj pasívnych** účastníkov***  
bez konferenčného poplatku. 

 

Forma prezentácie:  → prednášky (max. 10 min.) - formát .ppt alebo .pptx 

Prezentácie prednášok budú akceptované len v slovenskom a 

českom jazyku. 

Zborník príspevkov: Príspevky budú zverejnené v elektronickom recenzovanom 

zborníku s prideleným ISBN. 

Kontaktné osoby:  Ing. Mgr. Milo Bystrický 

(e-mail: milo.bystricky@land.gov.sk; tel.: 02/592 66 559) 

MUDr. Katarína Kromerová 

(e-mail: katarina.kromerova@land.gov.sk; tel.: 02/592 66 555) 

 

*aktívnym účastníkom sa rozumie ten, ktorý prezentuje prednášku  

**pasívnym účastníkom sa rozumie napr. aj prítomný spoluautor príspevku, ktorý však daný príspevok 

neprezentuje (prezentujúci účastník je vždy len jeden) 

*** kapacita konferencie je 150 účastníkov 

 

PRIHLÁŠKA a DÔLEŽITÉ TERMÍNY 
 

Termín pre zaslanie prihlášky na aktívnu aj pasívnu účasť: 

15/10/2021 
Prihlasujte sa výhradne cez tento link  

 
Termín pre zaslanie príspevku: 

30/10/2021 
 

Termín pre zaslanie prednášok v ppt/pptx: 

15/11/2021 
Dokumenty zasielajte e-mailom na adresu:  

efsa.focalpoint@land.gov.sk 

PRIHLÁŠKY A PRÍSPEVKY ZASLANÉ PO TERMÍNE NEBUDÚ 

AKCEPTOVANÉ! 

 

____________________________________________________ 

 

mailto:milo.bystricky@land.gov.sk
mailto:katarina.kromerova@land.gov.sk
https://forms.office.com/r/mAB5zPjdzM
mailto:efsa.focalpoint@land.gov.sk


INŠTRUKCIE K PRÍPRAVE PRÍSPEVKU 
 

Príspevok píšte v slovenskom alebo českom jazyku podľa nasledujúcich inštrukcií:  

 typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, jednoduché riadkovanie (1,0), dĺžka 
príspevku max. 4 strany A4 

 Príspevok zasielajte vo Worde s názvom: Priezvisko Meno.docx (.doc) 
 

Štruktúra príspevku: 
1. Názov (písmo Times New Roman, veľ. 12, tučné kapitálky, vycentrovať text, 

jednoduché riadkovanie (1,0), medzera za odsekom 6b) 
2. Autori – priezvisko, iniciála mena, bez titulov, podčiarknuť priezvisko 

prezentujúceho (písmo Times New Roman, veľ. 12, vycentrovať text, jednoduché 
riadkovanie (1,0)) 

3. Organizácia – celý názov oddelenia (katedra, ústav), fakulta, univerzita – dodržať 
túto postupnosť (písmo Times New Roman, veľ. 12, kurzíva, vycentrovať text, 
jednoduché riadkovanie (1,0)) 

4. E-mailový kontakt prezentujúceho autora (písmo Times New Roman, veľ. 12, 
vycentrovať text, jednoduché riadkovanie (1,0), medzera za odsekom 12b)  

5. Členenie príspevku – štandardná štruktúra – Úvod, Cieľ práce, Metodika, Výsledky a 
Diskusia, Záver, Poďakovanie, Literatúra – literatúru citovať podľa číselného 
poradia (nadpisy – t.j. Úvod, Cieľ práce, Metodika, Výsledky a Diskusia, Záver, 
Poďakovanie, Literatúra písať tučným písmom Times New Roman, veľkosť písma 12, 
zarovnať vľavo, zvyšný text zarovnať od okraja po okraj, jednoduché riadkovanie 
(1,0), nepoužívať skratky, medzera za odsekom 6b)  

6. Obrázky a tabuľky – umiestniť do textu, názov nad tabuľkou alebo pod obrázkom 
(nadpis tučné písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, zarovnaný vľavo 
jednoduché riadkovanie (1,0)) 

 

Dôležité:  

Príspevky, ktoré nebudú spĺňať dané kritériá, budú vrátené na 
prepracovanie.  

Organizátori si vyhradzujú právo výberu príspevkov.  

Teoretické príspevky nebudú akceptované. 

 

 

 

 



Šablóna pre písanie príspevku  
(šablóna je tiež dostupná na stiahnutie na TOMTO ODKAZE – bude doplnené) 

NÁZOV PRÍSPEVKU (Times New Roman, veľ. 12, jednoduché riadkovanie (1,0), tučné, 

kapitálky, medzera za odsekom 6b) 

Kuzmiak Theiszová M., Milec L., Kotrčová Z. (Times New Roman, veľ. 12, vycentrovať text, 

jednoduché riadkovanie (1,0)) 

Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, 

Slovenská technická univerzita v Bratislave  (Times New Roman, veľ. 12, kurzíva, 

vycentrovať text, jednoduché riadkovanie (1,0); celý názov oddelenia (katedra, ústav), 

fakulta, univerzita) 

adresa.prezentujuceho.autora@mail.sk (Times New Roman, veľ. 12, vycentrovať text, 

jednoduché riadkovanie (1,0), medzera za odsekom 12b) 

Úvod: Times New Roman, veľ. 12, jednoduché riadkovanie (1,0); medzera za odsekom 6b 

Cieľ práce: Times New Roman, veľ. 12, jednoduché riadkovanie; medzera za odsekom 6b 

Metodika: Times New Roman, veľ. 12, jednoduché riadkovanie; medzera za odsekom 6b 

Výsledky a diskusia: Times New Roman, veľ. 12, jednoduché riadkovanie; medzera za 

odsekom 6b 

Záver: Times New Roman, veľ. 12, jednoduché riadkovanie; medzera za odsekom 12b 

Poďakovanie: Times New Roman, veľ. 12, jednoduché riadkovanie,  medzera za odsekom 

12b 

Literatúra: Times New Roman, veľ. 12, jednoduché riadkovanie 

1. Communicable Disease Threats Report: European Centre for Disease Prevention and 

Control. Available from: http://ecdc.europa.eu/cdtr. 

2. (EFSA) European Food Safety Authority, (ECDC) European Centre for Disease Prevention 

and Control. The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic 

agents and food-borne outbreaks in 2014. EFSA Journal [Internet]. 2015; 13(12). Available 

from: http://dx.doi.org/10.2903/j.efsa.2015.4329. 

3. Gillesberg Lassen S, Ethelberg S, Bjorkman JT, , et al. Two listeria outbreaks caused by 

smoked fish consumption-using whole-genome sequencing for outbreak investigations. 

Clinical microbiology and infection: the official publication of the European Society of Clinical 

Microbiology and Infectious Diseases [Internet]. 2016 Jul; 22(7):[620-4 pp.]. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27145209.  
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_________________________________________________________________________ 

 

Konferenciu nájdete aj na Facebooku  

 
 

 

 

Aktuálne informácie od Národného kontaktného bodu SR pre vedeckú 

a technickú spoluprácu s EFSA  môžete sledovať  

na webovej stránke alebo na Facebooku. 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/NKBEFSASR/?ref=pages_you_manage
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=111&navID2=494
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