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Pozvánka 
 

18. – 20. máj 2022 

Hotel Patria**** - Štrbské Pleso 

Slovenská republika 

Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, 

rybolovu a zveriny – aktuálne problémy a trendy 

HYGIENA ALIMENTORUM XLII 

Medzinárodná vedecká konferencia 

pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 

Únia hydinárov Slovenska 

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske 

a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave 
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ZAMERANIE MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE 

Hlavným zameraním medzinárodnej vedeckej konferencie je prezentácia aktuálnych poznatkov o zdravotnej 

bezpečnosti a kvalite hydinového mäsa, výrobkov z hydinového mäsa, vajec, vaječných výrobkov, produktov 

rybolovu, zveriny z voľne žijúcej a farmovej zveri a medu. V posterovej sekcii môžu byť prezentované aktuálne 

poznatky o zdravotnej bezpečnosti a kvalite aj ostatných potravinových komodít. 
 

ODBORNÝ A ORGANIZAČNÝ GARANT KONFERENCIE 

NAGY Jozef, prof. MVDr., PhD.  mobil: +421 915 984 010    e-mail: nagy.jozef@uvlf.sk   
 

MEDZINÁRODNÝ PROGRAMOVÝ VÝBOR 

BANIA Jacek, prof. Dr. hab. 

Fakulta veterinárnej medicíny, Poľnohospodárska univerzita vo Wroclave, Poľská republika 

BÍREŠ Jozef, prof. MVDr., DrSc. 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 

BURSOVÁ Šárka, doc. MVDr., Ph.D. 

Fakulta veterinárnej hygieny a ekológie, VETUNI Brno, Česká republika 

GOLIAN Jozef, prof. Ing., Dr. 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre, Slovenská republika 

KROMEROVÁ Katarína, MUDr. 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

MARCINČÁK Slavomír, prof. MVDr., PhD. 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika 

MIGDAL Wladyslaw, prof. dr. hab. 

Fakulta potravinárskej technológie, Poľnohospodárska univerzita Krakow, Poľská republika 

MIHAĽOVÁ Katarína, Mgr.  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

MOJŽIŠOVÁ Jana, Dr. h. c. prof. MVDr., PhD. 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika 

MOLNÁR Daniel, Ing. Mgr.  

Únia hydinárov Slovenska, Slovenská republika 

PAULSEN Peter, prof. Dr. Med. Vet. Dipl. ECVPH 

Univerzita veterinárnej medicíny, Viedeň, Rakúsko 

SØRENSEN Mette, prof. Dr. 

Fakulta biovied a akvakultúry, Nord University, Bodø, Nórsko 

TREMLOVÁ Bohuslava, doc. MVDr., CSc. 

Fakulta veterinárnej hygieny a ekológie, VETUNI Brno, Česká republika 

ZDOLEC Nevijo, assoc. prof. DVM, Ph.D. 

Fakulta veterinárnej medicíny, Univerzita Záhreb, Chorvátsko 

 
 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONTAKT 

Marcinčák Slavomír, prof. MVDr., PhD. 

Popelka Peter, prof. MVDr., PhD. 

Kožárová Ivona, doc. MVDr., PhD. 

Bartkovský Martin, Mgr., PhD. 

Bystrický Milo, Ing. Mgr. 

Jevinová Pavlína, MVDr., PhD. 

Kotrčová Zuzana, Ing. 

Regecová Ivana, MVDr., PhD. 

Semjon Boris, MVDr., PhD. 

Škovranová Eva 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti  

potravín 

Komenského 73  

041 81 Košice  

Slovenská republika 

e-mail: hygiena.alimentorum@uvlf.sk 

telefón: +421 915 984 756; +421 915 984 010 

 

mailto:nagy.jozef@uvlf.sk
mailto:hygiena.alimentorum@uvlf.sk
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ÚČASTNÍCKY POPLATOK (nie sme platcami DPH) 

Účastnícky poplatok pre aktívnych a pasívnych účastníkov (150,00 €) zahŕňa náklady na organizáciu a technické 

zabezpečenie, prenájom miestností a audiovizuálnej techniky, vydanie zborníka abstraktov, vydanie 

recenzovaného elektronického zborníka príspevkov (na USB), preklad konferenčných materiálov, simultánne 

tlmočenie prednášok (v prvý deň prednášok), obed a účasť na spoločenskom večeri dňa 19. mája 2022. 

  

Účastnícky poplatok pre firemnú prezentáciu (300,00 €) zahŕňa vyššie spomenuté organizačné náklady            

(pre 1 osobu). Na druhú a každé ďalšie osoby sa vzťahuje povinnosť registrácie aktívnej alebo pasívnej účasti 

a zaplatenie účastníckeho poplatku (150,00 €). Každá osoba, ktorá sa zúčastní konferencie v rámci firemnej 

prezentácie musí vyplniť individuálne online registračný formulár. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že podujatie 

bude fotograficky dokumentované. 

UPOZORNENIE 

Usporiadanie konferencie bude podliehať obmedzeniam pre hromadné podujatia podľa aktuálne platnej 

vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú 

opatrenia pri ohrození verejného zdravia (https://korona.gov.sk/). 

V prípade zmeny aktuálnej pandemickej situácie si organizátori vyhradzujú právo na presun konferencie do 

online priestoru. Všetci zaregistrovaní účastníci budú o takejto prípadnej zmene individuálne informovaní členmi 

organizačného výboru. 
 

Údaje k platbe účastníckeho poplatku 

IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2225  

Variabilný symbol (VS): 121100  

BIC: SPSRSKBA 

Názov účtu: Vlastné výnosy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovenská republika 

Majiteľ účtu: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, 

Slovenská republika; IČO: 00397474; IČ DPH (DIČ): SK2020486699 
 

Úhradiť účastnícky poplatok je potrebné do 2. mája 2022 

Potvrdenie o zaplatení vložného je potrebné predložiť pri prezentácii. Do poznámky k platbe uveďte 

priezviská účastníkov. Vo výnimočných prípadoch je možné zaplatiť priamo na mieste pri prezentácii. 

Platba účastníckeho poplatku na mieste je možná len po predchádzajúcom nahlásení do 25. apríla 2022      

e-mailom na adresu hygiena.alimentorum@uvlf.sk  

Prosíme záujemcov o účasť na konferencii, aby vyplnili ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU najneskôr                    

do 25. apríla 2022 

Prihlasovací formulár vyplňujte on-line na stránke: http://hygiena-alimentorum.uvlf.sk 

Podrobný program konferencie bude prihláseným účastníkom poslaný do 13. mája 2022 
 

UBYTOVANIE A STRAVOVANIE 

Ubytovanie si zabezpečuje účastník. Ubytovanie a stravovanie si hradí účastník. V Hoteli Patria**** - Štrbské 

Pleso si rezervujte ubytovanie pod názvom „hygiena alimentorum“.  

Cena ubytovania v Hoteli Patria**** - Štrbské Pleso: 

Izby Štandard (1 noc): 

Jednoposteľová izba  

Dvojposteľová izba   

Apartmán  

Prístelka  

 

78,00 € 

88,00 € 

112,00 € 

31,00 € 

 Izby LUX (1 noc): 

Jednoposteľová izba  

Dvojposteľová izba   

Apartmán  

Prístelka  

 

98,00 € 

108,00 € 

141,00 € 

36,00 € 

(hotel nemá jednoposteľové izby, cena, ak sa ubytuje 1 osoba v dvojposteľovej izbe) 

Miestny poplatok – á 1,50 €/osoba/noc nie je v cene ubytovania 

Hotel Patria****- Štrbské Pleso tel. č. +421527848999, e-mail: recepcia@hotelpatria.sk  

Iné hotely: Hotel FIS, Hotel Panorama resort, Ubytovňa SHB Štrbské Pleso-Vysoké Tatry,  

Hotel Crocus 

https://korona.gov.sk/
mailto:hygiena.alimentorum@uvlf.sk
http://hygiena-alimentorum.uvlf.sk/
mailto:recepcia@hotelpatria.sk
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POKYNY PRE RUKOPISY PRÍSPEVKOV UVEREJNENÝCH V ELEKTRONICKOM ZBORNÍKU S ISBN 

1. Príspevky písať v textovom editore Microsoft Word vo fonte Times New Roman, veľkosť písma 12; okraje 

2,5 cm; formát A4; riadkovanie 1,5; strany nečíslovať. 

2. Nadpis príspevku v slovenskom jazyku: centrovaný na stred, všetky znaky veľké, tučné.  

3. Nadpis príspevku v anglickom jazyku bez vynechania riadku: centrovaný na stred, všetky znaky veľké, tučné. 

4. Mená autorov: bez titulov, centrované na stred, tučné, písať po vynechaní jedného riadku. 

5. Pracovisko a adresa autorov: centrované na stred, kurzívou. Pri autoroch z dvoch a viacerých pracovísk 

rozlíšiť autorov a pracoviská pomocou horných indexov. 

6. Abstract: v anglickom jazyku, zarovnať na okraje, písať po vynechaní jedného riadku. 

7. Kľúčové slová v anglickom jazyku: max. 5 kľúčových slov. 

8. Podnadpisy: odseku, obrázka, grafu, tabuľky; zarovnané vľavo, všetky znaky veľké, tučné. 

9. Odseky: zarovnať na okraje, dodržať štruktúru doporučenú pre vedecké články (úvod, materiál a metódy, 

výsledky, diskusia, záver, poďakovanie).  

10. Obrázky a tabuľky umiestnené v texte, s názvom nad tabuľkou, pod obrázkom. 

Príspevky budú recenzované a tie ktoré nebudú spĺňať uvedené pokyny budú vrátené autorovi 

na prepracovanie. Organizátori si vyhradzujú právo výberu príspevkov. Vybrané príspevky budú 

publikované vo vedeckom časopise Folia Veterinaria a v odbornom časopise Maso. 

 

POKYNY PRE PRÍSPEVKY UVEREJNENÉ V ZBORNÍKU ABSTRAKTOV S ISBN 

1. Abstrakt v slovenskom aj v anglickom jazyku písať v textovom editore Microsoft Word vo fonte Times New 

Roman, veľkosť písma 12, okraje horný a dolný 2,5 cm, ľavý 3 cm a pravý 2 cm, formát A4, riadkovanie 1. 

Maximálny rozsah 1 strana. 

2. Nadpis príspevku v slovenskom jazyku: centrovaný na stred, všetky znaky veľké, tučné. Nadpis príspevku 

v anglickom jazyku bez vynechania riadku: centrovaný na stred, všetky znaky veľké, tučné. 

3. Mená autorov: bez titulov, centrované na stred, tučné, písať po vynechaní jedného riadku. 

4. Pracovisko a adresa autorov: centrované na stred, kurzívou. Pri autoroch z dvoch a viacerých pracovísk 

rozlíšiť autorov a pracoviská pomocou horných indexov. 

5. Abstrakt v slovenskom a v anglickom jazyku, zarovnať na okraje, písať po vynechaní jedného riadku. 

6. Kľúčové slová v slovenskom (českom) a aj anglickom jazyku: max. 5 kľúčových slov. 

7. Poďakovanie. 

Zborníky recenzovaných príspevkov a abstraktov (oboch s ISBN) zahŕňajú všetky príspevky na konferencii, 

prednášky, aj postery.  

Príspevok (abstrakt a celý príspevok) je potrebné zaslať e-mailom na adresu 

hygiena.alimentorum@uvlf.sk najneskôr do 25. apríla 2022 

 

POŽIADAVKY NA POSTERY 

Veľkosť posteru: šírka – 60 cm, výška – 80 cm v PowerPointe. Postery budú prezentované elektronickou formou. 

Postery je potrebné zaslať mailom na hygiena.alimentorum@uvlf.sk najneskôr do 25. apríla 2022 

 

POŽIADAVKY NA PREDNÁŠKY 

Čas vyhradený pre plenárnu prednášku je 25 minút a časový rozsah pre prednášku je 15 minút v jazyku 

slovenskom, českom alebo anglickom. Prezentácie prednášok si prineste na USB kľúči. Člen organizačného 

výboru zabezpečí nahratie prezentácie a nastavenie audio vizuálnej techniky pred začatím jednotlivých blokov 

prednášok. 

  

mailto:hygiena.alimentorum@uvlf.sk
mailto:hygiena.alimentorum@uvlf.sk
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GENERÁLNY PARTNER KONFERENCIE 

 

 

 

HLAVNÍ PARTNERI KONFERENCIE 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

MEDIÁLNI PARTNERI KONFERENCIE 

 

 
 

 

 
 

MIESTO KONANIA - Hotel Patria**** - Štrbské Pleso 

 

 

 

 
 

https://www.billa.sk/
https://tesco.sk/
https://www.freshobchod.sk/
https://www.labas.sk/
https://www.maso.cz/
http://www.uvlf.sk/univerzitne-casopisy/folia-veterinaria

