
 

  SPRÁVY 
 
 

                        
 
  
 
 

                       VEDECKEJ 
   SPOLOČNOSTI  
  PRE NÁUKU 
  O KOVOCH  
  PRI SAV 
 
 

                           1/ 2013 
 
 
 



    

 
Z  činnosti výboru Vedeckej spolo čnosti pre náuku o kovoch          
pri   SAV 
 
     Dňa  22.10.2012 od 18:00 sa v Starej Lesnej v rámci programu 
konferencie „Fraktografia 2012“ uskutočnilo valné zhromaždenie 
Spolo čnosti . Bola prednesená správa o činnosti VSNK, správa 
o hospodárení a revízna správa a uskutočnili sa voľby do výboru na 
nové volebné obdobie do r. 2015. Správa o činnosti VSNK za obdobie 
rokov 2010 až 2012 a Zápisnica z valného zhromaždenia sú uvedené 
nižšie. Po valnom zhromaždení prebehlo zasadanie novozvoleného 
výboru  – Zápisnica z ustanovujúcej schôdze nového výboru Vedeckej 
spoločnosti pre náuku o kovoch pri SAV v Starej Lesnej dňa 22. 10. 
2012 je uvedená nižšie.  

Podrobnejšie informácie zo zasadania výboru i z valného 
zhromaždenia (pre tých členov, ktorí sa ho nezúčastnili) v prípade 
záujmu podajú jednotliví členovia výboru na pobočkách.  
     V tomto roku naša Spoločnosť usporiada ďalší ročník vedeckej 
konferencie s medzinárodnou účasťou Konštruk čné materiály 2013 , 
ktorú usporiada žilinská pobočka dňa 23. 5. 2013. Pozvánka a prihláška 
na konferenciu je uvedená nižšie, taktiež je na našej www stránke 
http://vsnk.sav.sk/. Srdečne pozývame na účasť.  

Košická pobočka sa bude tiež podieľať na organizácii 15. 
medzinárodného sympózia "Metalografia 2013" ktoré sa bude konať  
v dňoch 24. – 26. 4. 2013 v Starej Lesnej. Podrobnejšie informácie na 
http://web.tuke.sk/metalo/. 
    Súhrnná správa a štatistický prehľad o aktivitách vedeckej spoločnosti 
za rok 2012 ktorú vypracovali  členovia výboru Ing. Pavol Štefánik, CSc.  
a doc. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. bola zaslaná na základe požiadavky 
na Radu slovenských  vedeckých  spoločností.   
 
      
Doc. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.     Prof. Ing. M. Longauerová, CSc. 
tajomník výboru Spoločnosti                    predsedníčka Spoločnosti                                       
                                
 
 
 
 
 
 
 



    

Správa o činnosti Vedeckej spolo čnosti pre náuku o 
kovoch pri SAV za r. 2010-2012 

 
Dnešné valné zhromaždenie Vedeckej spoločnosti pre náuku o 

kovoch pri SAV je v poradí siedme a koná sa v rámci konferencie 
Fraktografia 2012 s cieľom zhodnotiť doterajšiu činnosť a zvoliť nový 
výbor. 

Naša vedecká spoločnosť nadväzuje na svoju predchodkyňu, a to 
Vedeckú spoločnosť pre náuku o kovoch pri ČSAV, ktorá vznikla v 
r.1967 a pri rozdelení ČSFR v r.1993 sa rozdelila na dve spoločnosti s 
rovnakým názvom v Českej republike (pri AV ČR) a na Slovensku (pri 
SAV). 

Od prvého Valného zhromaždenia našej Spoločnosti 18.6.1993, na 
ktorom sa schválili stanovy a zvolil prvý výbor už uplynulo 19 rokov. Kým  
naša Spoločnosť pri rozdelení ČSFR mala v SR 50 členov a v ČR asi 
200 členov, v súčasnosti máme 111 členov, ktorí pôsobia na štyroch 
pobočkách, a to v Košiciach, Žiline, Bratislave a Trnave. Individuálne 
máme členov aj vo významných slovenských spoločnostiach, ba aj v 
zahraničí.  

Po formálnej stránke má Spoločnosť od roku 2003 svoje logo , 
ktoré sa používa na titulnej strane našich Správ, ďalej pri symposiu 
Metallography a tiež pri konferencii Konštrukčné materiály. Od roku 2003 
používa Spoločnosť  rozšírený názov: „Vedecká spoločnosť pre náuku 
o kovoch pri SAV“, aby sme mohli dostávať finančný príspevok 
z rozpočtovej kapitoly SAV. V roku 2008 sme dali do prevádzky webovú 
stránku našej Spolo čnosti  http://www.vsnk.sav.sk. Správcom stránky 
je doc . Ing. Roman Morav čík, PhD . z Trnavskej pobočky Spoločnosti.  

VSNK každoročne vydáva Správy VSNK (zodpovedný pracovník 
doc. Martinkovič), ktoré sú doručované členom v elektronickej forme, na 
požiadanie v tlačenej forme. Aktuality sú priebežne zverejňované na 
našej www stránke, kde je i kompletný archív Správ (kvôli licenčným 
pravidlám ale bez obrázkov). V správach sme poskytovali priestor práve 
mladým doktorandom po obhájení ich práce. Pri organizovaní niektorých 
našich konferencií sme našich mladých členov finančne zvýhodňovali v 
podobe úhrady cestovného a všetkých členov v podobe nižšieho 
vložného.  

Spoločnosť je členom Rady slovenských vedeckých spoločností. 
Máme naďalej kontakt aj s českou sesterskou spoločnosťou, s ktorou si 
vymieňame Správy v elekronickej podobe, pričom kontakt je s prof. 
RNDr. Vladimírom Šímom, CSc, jednatelom spoločnosti.  

  



    

Členovia našej Spoločnosti majú zľavu 20% pri kúpe kníh z 
edičného programu vydavateľstva VEDA v jeho predajniach (Bratislava, 
Trnava) na základe preukazu totožnosti – zoznam členov členovia 
výboru doc. Martinkovič a Ing. Štefánik aktualizujú a doručujú do 
jednotlivých predajní. 

 
Zhrnutie činnosti VSNK za obdobie rokov 2010 – 2012  
 
Naša Spolo čnos ť – pobo čka Košice sa spolupodie ľa na 
organiza čnom zabezpe čení konferencie:  
14. Medzinárodné metalografické sympózium 
„METALLOGRAPHY´2010 “-konalo sa v dňoch 28.-30.4. 2010  
v konferenčnom centre Academia v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách 
so širokou medzinárodnou účasťou popredných odborníkov z Európy, 
Japonska a USA (do 200 účastníkov). 
 
29.4.2010 sa v Starej Lesnej v rámci programu konferencie 
„Metalografia 2010“ uskutočnilo zasadanie výboru Spolo čnosti  
 
Dňa 6.10.2010 sa zástupcovia VSNK doc. Ing. Maroš Martinkovi č, 
PhD. a Ing. Pavol Štefánik, CSc. zú častnili  valného zhromaždenia 
slovenských vedeckých spolo čností  v Bratislave. 
 
Dňa 14.10.2010 sa na Ústave výrobných technológii MTF STU v Trnave 
uskutočnili dve prednášky organizované trnavskou pobo čkou 
Spolo čnosti  v spolupráci s Ústavom výrobných technológii na témy: 
VYUŽITIE SPÁJKOVANIA A VÝROBA SPÁJKOVANÝCH SPOJOV  
MOŹNOSTI MERANIA MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SPÁJOK A 
SPÁJKOVANÝCH SPOJOV 
 
Dňa 22. 10  2010 košická pobo čka organizovala prednášku na Katedre 
náuky o kovoch HF TU v Košiciach doc. Ing. Billyho, CSc. na tému 
Vybrané aspekty kontroly kvality v integrovanom hutníckom podniku. 
 
Z ďaľších aktivít pri spoluorganizovaní to bol 6. ročník Medzinárodnej 
konferencie Lokálne mechanické vlastnosti 2010 v roku 2010 v 
Smoleniciach s garanciou Katedry Náuky o materiáloch HF TU Košice a 
Ústavom materiálového výskumu SAV v Košiciach. 
 
Dňa 17.3.2011 sa na Ústave výrobných technológii MTF STU v Trnave 
uskutočnila prednáška organizovaná trnavskou pobo čkou 



    

Spolo čnosti  v spolupráci s Ústavom výrobných technológii na tému 
Kvantitatívna analýza štruktúry materiálu. 
 
Organizácia konferencie Konštruk čné materiály 2011-  vedecká 
konferencia s medzinárodnou účasťou sa konala 28.4.2011  na pôde 
Žilinskej univerzity organizovaná Žilinskou pobo čkou Spolo čnosti  
 
Dňa 28.4.2011 sa uskutočnilo zasadanie výboru Spolo čnosti  v rámci 
programu konferencie Konštrukčné materiály 2011 v Žiline. 
 
Naša Spolo čnos ť – Trnavská pobo čka sa spolupodie ľa na 
organiza čnom zabezpe čení konferencie: TEAM 2011 3rd International 
Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society 
(Technics, Education, Agriculture & Management) October 19-21, 2011 
MTF STU Trnava  
 
Dňa 23.5.2012 člen výboru Ing. Pavol Štefánik, CSc. zastupoval 
našu Spolo čnos ť na valnom zhromaždení Rady Slovenských 
vedeckých spolo čností  (RSVS) v Bratislave. Celkovo v RSVS je 54 
vedeckých spoločnosti z toho bolo prítomných zástupcov z 20-tich. 
 
Dňa 12.06.2012 sa konal na Ústave výrobných technológií MTF STU v 
Trnave seminár KOVANIE , ktorý zorganizovala  Katedra tvárnenia 
ÚVTE MTF STU a Vedecká spolo čnos ť pre náuku o kovoch pri SAV 
– pobo čka Trnava .  

 
 
Schôdze výboru Spoločnosti sa konali raz alebo dvakrát ročne, v 

nadväznosti na iné podujatia, aby sa ušetrili cestovné výdavky. 
Informácie o financiách sú predmetom Správy o hospodárení 
Spoločnosti. 
 Podľa pravidiel Rady vedeckých spoločností pri SAV aj naša 
Spoločnosť podáva každoročne hlásenia o odborných podujatiach a 
financiách.  

Činnosť našej Spoločnosti od posledného Valného zhromaždenia 
pokračovala v tradičných činnostiach, a to predovšetkým organizácii, 
resp. spoluorganizácii medzinárodných konferencií, usporadúvaní 
seminárov alebo prednášok v rámci pobočiek a vydávaní Správ.  

V súčasnosti sa pripravuje ďalšie sympózium, v poradí už 15. 
medzinárodné sympózium Metallography 2013  tiež v Starej Lesnej vo 
Vysokých Tatrách, a to v termíne 24. – 26. 4. 2013. 



    

Edičná činnos ť Vedeckej spolo čnosti pre náuku o kovoch pri SAV  -  

pobo čka Trnava za roky r. 2010 – 2012 je zhrnutá v tabu ľke. 

      
2010 
Správy vedeckej spoločnosti pre náuku o kovoch pri SAV 1/2010 
2011 
Správy vedeckej spoločnosti pre náuku o kovoch pri SAV 1-2/2011 
2012 
Správy vedeckej spoločnosti pre náuku o kovoch pri SAV-1/2012 
 
 

Mnohí členovia našej Spoločnosti vypracovali rad odborných 
posudkov pre grantové agrentúry MŠ SR i ČR, čím prispeli k zvyšovaniu 
úrovne pri rozhodovaní o udeľovaní podpory  pre predkladané projekty. 
Niektorí naši členovia pôsobia aj v normalizačnej komisii, čo je zvášť 
dôležité v súčasnosti pri preberaní mnohých európskych noriem, aby sa 
do preložených noriem dostala vhodná odborná terminológia.  

Viacerí naši členovia pôsobia v riadiacich funkciách, sú členovia 
vedeckých rád na vysokých školách a ústavoch SAV a podieľajú sa na 
rozvoji náuky o kovoch. Možno zdôrazniť aj ich aktívnu úlohu pri riešení 
významných vedeckých projektov a účasť na renomovaných 
medzinárodných konferenciách, kde prezentujú úroveň našich 
vedeckých prác.  

 
Návrhová komisia z minulého VZ na podnet členov doporučila 

výboru Spoločnosti zaktivizovať nábor nových mladých členov. V tejto 
súvislosti je potešiteľné, že naše rady sa rozšírili o viacerých mladých 
vedeckých pracovníkov, ktorí sú zárukou nášho napredovania. Z 
diskusie minulého VZ vzišiel aj návrh zvýšiť aktivitu v organizovaní 
odborných prednášok na pobočkách, čo sa podarilo iba čiastočne.  
Doporučilo sa aj dokončiť dopracovanie prehľadu prednášok zo všetkých 
doteraz konaných konferencií Fraktografia a tiež Metalografia s vhodnou 
formou ich prezentácie, čo sa však pre nesmierne širokú databázu ešte 
nepodarilo dokončiť. 
  
Valné  zhromaždenie členov Spolo čnosti v zmysle stanov ( čl.18) 
 má :  

- zhodnotiť činnosť Spoločnosti za uplynulé obdobie a určiť hlavné 
smery činnosti do budúcna 



    

- posúdiť a schváliť správu výboru o činnosti, hospodárení a správu 
revízorov 

- zvoliť členov výboru a určiť počet členov výboru. 
 
 Záverom možno konštatovať, že hlavnou úlohou Spoločnosti 
naďalej ostáva podpora náuky o kovoch na rôznych úrovniach a 
formách, rozvoj medzinárodnej spolupráce a venovanie sa mladým 
vedeckým pracovníkom. 
 

Záverom ďakujem všetkým členom výboru za ich prácu, hlavne 
tajomníkovi doc. Ing. Marošovi Martinkovičovi, PhD. a hospodárovi Ing. 
Pavlovi Štefánikovi, CSc,, ktorí výborne zabezpečovali chod našej 
Spoločnosti. 
 
Košice, 22. 10. 2012 
 
                                                  Prof. Ing. Margita Longauerová, CSc. 
                                                       Predsedníčka výboru Spoločnosti 
 
 

 

Z á p i s n i c a  
z Valného zhromaždenia Vedeckej spolo čnosti pre 

náuku o kovoch pri SAV , 
konaného dňa 22.10.2012 v Kongresovom centre Academia v Starej 

Lesnej 
 
Program: Otvorenie 

    Voľba volebnej a návrhovej komisie 
     Správa o činnosti Spoločnosti 
        Správa o hospodárení  
     Správa revíznej komisie 
     Voľba nového výboru a revízorov 
     Diskusia 
     Záver 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 Predsedníčka Vedeckej spoločnosti pre náuku o kovoch (ďalej len 
Spoločnosť) Prof. Ing. M. Longauerová, CSc. privítala členov 
Spoločnosti a oboznámila ich s programom zhromaždenia. Zároveň 
navrhla do volebnej komisie RNDr. Luciu Hrabčákovú a Ing. Štefana 



    

Kaveckého, CSc. a do návrhovej komisie RNDr. Kornela Csacha, CSc. a  
Ing. Jozefa  Miškufa, CSc. Prítomní návrhy schválili jednomyseľne. 
 Predsedníčka Spoločnosti predniesla správu o činnosti Spoločnosti 
od predchádzajúceho valného zhromaždenia. Spomenula poriadanie 
seminárov, prednášok zahraničných i domácich hostí, usporiadanie 
konferencií, vydávanie Správ Spoločnosti a ďalšie aktivity Spoločnosti.  
 Hospodár Spoločnosti Ing. P. Štefánik, CSc. predniesol správu o 
hospodárení Spoločnosti za roky 2009-2011. Konštatoval, že 
Spoločnosť mala príjmy z členského, dotácie od SAV a z konferencií. V 
správe bolo podrobne rozčlenené na aké položky sa príjmy v 
jednotlivých rokoch použili. Hospodár prečítal revíznu správu členov 
revíznej komisie. Nezistila sa žiadna závada vo vedení agendy,  ani  vo 
finančných záležitostiach. 
 Valné zhromaždenie (VZ) uskutočnilo voľbu členov do nového 
výboru a revízorov. Na kandidátke výboru bolo 9 mien a revízorov 3, 
pričom kandidáti boli vybraní v jednotlivých pobočkách Spoločnosti. 
Prítomní členovia hlasovali priamo, neprítomní poslali volebné lístky po 
zástupcoch z pobočiek, ktorí ich zalepené v obálkach vhodili do urny. 
Volebná komisia po sčítaní hlasov vyhlásila výsledky:  

Zo 111 členov Spoločnosti sa voľby členov výboru buď priamo, 
alebo korešpondenčne zúčastnilo 49 voličov, čo je 44 %. Navrhovaní 
kandidáti dostali nasledovný počet hlasov (v poradí ako boli uvedení na 
kandidátke - podľa abecedy):  
 
27 Fujda Martin, HF TU Košice 
22 Hadzima Branislav, SjF ŽU Žilina 
26 Hrabčáková Lucia, U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice 
21 Kalmár Peter, U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice 
27 Konečná Radomila, SjF ŽU Žilina 
41 Longauerová Margita, HF TU Košice 
46 Martinkovič Maroš, MTF STU Trnava 
26 Ševc Peter, ÚMV SAV Košice 
30 Štefánik Pavol, ÚMMS SAV Bratislava 
 
Revízori: 
 
36 Demian Svetozár, MTF STU Trnava 
32 Hrnčiar Viliam, SjF STU Bratislava 
23 Kavecký Štefan, ÚMMS SAV Bratislava 
 
 



    

Na Valnom zhromaždení bolo dohodnuté, že nový výbor bude mať 7 
členov a to:  
Fujda Martin, Hrabčáková Lucia, Konečná Radomila, Longauerová 
Margita,  Martinkovič Maroš, Ševc Peter, Štefánik Pavel 
a dvoch revízorov:  
Demian Svetozár , Hrnčiar Viliam, 
 
ktorí dostali najviac hlasov.  

VZ navrhlo, aby výbor Spoločnosti na prvom zasadaní zvolil svojho 
predsedu, podpredsedu, hospodára a tajomníka (tak ako je to 
v stanovách). Ostatní budú členmi výboru. 

 
 Po vo ľbách nasledovala diskusia.  

Návrhová komisia na podnet členov doporučila výboru Spoločnosti 
zaktivizovať nábor nových mladých členov, zvýšiť aktivitu v organizovaní 
odborných prednášok na pobočkách a dokončiť dopracovanie prehľadu 
prednášok zo všetkých doteraz konaných konferencií Fraktografia a tiež 
Metalografia a nájsť vhodnú formu ich prezentácie v spolupráci s 
garantmi oboch konferencií. . 
 
Na záver zasadania prijalo VZ nasledovné uznesenia: 

Valné zhromaždenie schvaľuje správu o činnosti Spoločnosti od 
posledného VZ  po dnešok  

 VZ schvaľuje správu o hospodárení za roky 2009 až 2011 
VZ schvaľuje správu o revízii hospodárenia za roky 2009 až 2011 
VZ schvaľuje výsledky volieb do výboru a revízorov Spoločnosti 
 

Po zhodnotení diskusie predsedníčka ukončila schôdzu VZ a zaželala 
novozvoleným členom výboru Spoločnosti veľa tvorivej práce. 
 
V  Starej Lesnej 22. 10. 2012 
                                                           
Zapísal:  Doc. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. 
                        Tajomník výboru Spoločnosti  
 
      Prof. Ing. Margita Longauerová, CSc. 
             Predsedníčka výboru Spoločnosti 

 
 
 
 



    

Zápisnica z ustanovujúcej schôdze nového výboru 
 Vedeckej spolo čnosti pre náuku o kovoch pri SAV 

 v Starej Lesnej dňa 22. 10. 2012 
 

Prítomní:  členovia výboru zvolení na Valnom zhromaždení Spoločnosti 
dňa 22.10.2012, ospravedlnení: Fujda Martin, Ševc Peter.  

 
Na Valnom zhromaždení Spoločnosti v Starej Lesnej dňa 22. 10. 

2012 boli do výboru Spoločnosti na nové funkčné obdobie zvolení 
nasledovní členovia, ktorí dostali najviac hlasov:  
 
Fujda Martin, Hrab čáková Lucia, Kone čná Radomila, Longauerová 
Margita,  Martinkovi č Maroš, Ševc Peter, Štefánik Pavel 
 
a dvaja revízori: : Hrn čiar Viliam, Demjan Svetozár   
 
Novozvolení členovia výboru hlasovaním rozdelili funkcie nasledovne:  

predsední čkou  výboru sa stala  Prof. Ing. M. Longauerová, CSc. , 
podpredsední čkou: Prof. Ing. R. Kone čná, PhD .  
tajomníkom:  Doc. Ing. M. Martinkovi č, PhD. 
hospodárom: Ing. P. Štefánik, CSc . 

Ostatní zvolení sú členmi výboru  Spoločnosti. 

 Dispozičné právo pre styk s bankou majú nasledovní traja členovia 
výboru a to samostatne s pečiatkou (t.j stačí podpis jedného z troch + 
pečiatka):      

Prof. Ing. Margita Longauerová, CSc. , 
Doc. Ing. Maroš Martinkovi č, PhD. 
Ing. Pavel Štefánik, CSc . 
 

Výbor ďalej splnomocňuje tajomníka Spoločnosti zastupovať 
predsedu v plnom rozsahu pri vybavovaní písomností potrebných k 
činnosti Spoločnosti. 

 
V Starej Lesnej 22.10.2012 
 
Zapísal: Doc. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. 
 
       Prof. Ing. Margita Longauerová, CSc. 
    Predsedníčka starého i novozvoleného výboru 
 
 



    

Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV 
Katedra materiálového inžinierstva SjF ŽU v Žiline 

 

 
 

 
 

P o z v á n k a 
 na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou 

 
 

KONŠTRUKČNÉ MATERIÁLY 2013 
 
 

Žilina, 23. mája 2013 
 

 
Konferencia nadväzuje na predchádzajúce konferencie, organizované 
Spoločnosťou pre náuku o kovoch pri SAV, ktoré sa konali v Bratislave, 
Košiciach, Trnave a Žiline. Jej hlavným cieľom je výmena najnovších 
poznatkov, najmä z oblasti konštrukčných technických materiálov. 
Konferencia si kladie za cieľ tiež vytvoriť podmienky pre prehĺbenie doterajších 
a nadviazanie nových osobných a pracovných kontaktov. Zameranie tejto 
konferencie je orientované do nasledovných oblastí: 
- konštrukčné materiály (ocele, liatiny, zliatiny neželezných kovov, keramika, 

kompozity, prášková metalurgia) -  štruktúra, vlastnosti, použitie; 
- úprava vlastností kovových materiálov (tepelné a chemicko-tepelné 

spracovanie, povrchové úpravy, povlakovanie). 
 
Jazyk konferencie: 
slovenský, český, anglický 

 
 



    

Časový harmonogram: 
 

 800 -  900 -  registrácia účastníkov 
 900 -  zahájenie konferencie 
 910 - 1000 -  plenárne prednášky 
1000 - 1020 -  prestávka 
1020 - 1220 -  prednášky 
1220 - 1320 -  prestávka 
1320 - 1450 -  prednášky 
1450 - 1510 -  prestávka 
1510 - 1610 -  prednášky 
1610 - 1630 -  vyhodnotenie a záver konferencie 

 
Na prezentáciu príspevkov bude k dispozícii výpočtová technika. Predpokladaná 
dĺžka jednej prednášky je cca    15 minút, vrátane diskusie. 
Organizátor  konferencie: 
Žilinská pobočka Vedeckej spoločnosti pre náuku o kovoch 
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline 
Katedra materiálového inžinierstva 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
 
Miesto konania konferencie: 
Nová menza - zasadačka Vedeckej rady ŽU v Žiline 
 
Termín konania konferencie:  23. mája 2013 
 
Účastnícky poplatok: 

- pre členov Vedeckej spoločnosti pre náuku o kovoch pri SAV a pre členov 
Vědecké společnosti pro nauku o kovech ČR              50 € 

- pre účastníkov zo SR a ČR                                                          55 € 
- pre študentov doktorandského štúdia                                              35 € 

Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady, publikovanie príspevkov a 
občerstvenie.  
Dôležité oznamy: 
• Zaslanie prihlášky e-mailom                 do 10.3.2013 
• Zaslanie textu príspevku                   do 12.4.2013 
• Platba účastníckeho poplatku     do 30.4.2013 



    

• Príspevky budú recenzované a všetky prijaté príspevky publikované na 
elektronickom nosiči.  

• Recenzentmi odporučené príspevky budú publikované v časopise Acta 
Metallurgica Slovaca  (ISSN 1335-1532) a Materials Engineering  (ISSN 1335-
0803). 

 
Odborní garanti: 
 
Prof. Ing.  Radomila Konečná, PhD. 
Katedra materiálového inžinierstva 
Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
Tel.: + 421 - 41 - 513 2604 
E-mail: radomila.konecna@fstroj.uniza.sk 

 
Prof. Ing.  Margita Longauerová, CSc. 
Katedra náuky o materiáloch 
Hutnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach 
Park Komenského 11, 042 00 Košice 
Tel.: + 421 - 55 - 602 2774 
E-mail: Margita.Longauerova@tuke.sk  
 
Organizačný výbor: 
Prof. Ing.  Radomila Konečná, PhD.  
Ing. Alan Vaško, PhD. 
Ing. Juraj Belan, PhD. 
Anna Macúchová 
 
Kontaktná adresa: 
Anna Macúchová 
Katedra materiálového inžinierstva 
Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
Tel.: + 421 - 41 - 513 2606 
Fax: + 421 - 41 - 565 2940 
E-mail: anna.macuchova@fstroj.uniza.sk  
 
 
 
 



    

Platba účastníckeho poplatku:  
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 30.4.2013 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu:         0172165477/0900  
KS:          558 
VS:          12009  
SWIFT:         GIBASKBX 
IBAN:          SK55 0900 0000 0001 7216 5477  
 
Potvrdenie o úhrade konferenčného poplatku zašlite (e-mailom alebo faxom) 
na kontaktnú adresu. 
V prípade, že sa konferencie nezúčastníte, zaplatený konferenčný poplatok sa 
nevracia, ale všetky konferenčné materiály budú poslané poštou. 
 
Inštrukcie k písaniu príspevkov 
 
Príspevok spracovaný v anglickom jazyku v editore WORD nemá mať väčší 
rozsah ako 4 strany textu. Do rozsahu sa počíta aj ilustračný a tabuľkový 
materiál. Na celý text použite písmo: Times New Roman 10b, riadkovanie: 13b, 
okraje: 2,4 cm v každom smere).  
Každý príspevok musí mať takúto úpravu: 
• Názov príspevku (Times New Roman 12b, kapitálky). 
• Resumé  (5 - 7 riadkov). 
• Plné mená autorov  (bez titulov). 
• Úvod  (vrátane literárnych poznatkov a cieľov práce). 
• Opis experimentálnych metód a použitého materiálu. Výsledky. Diskusia. 
• Záver. 
• Literatúra. 
Na prvej strane sa pod čiarou dolu uvedie iniciála (iniciály) krstného mena 
a priezvisko autora (autorov), plné tituly a presná adresa pracoviska, vrátane 
PSČ a krajiny a e-mailová adresa. 
Obrázky odporúčame zaslať ako čierno-biele v grafických formátoch JPG, PCX, 
GIF, WPG, TIFF, HPGL, WMF alebo EPS. Každý obrázok musí mať text, ktorý 
napíšeme pod obrázok. Grafy treba uzatvárať rámčekom, osi označiť 
jednotkami, šípkami vedľa číselných údajov, symbolmi a rozmermi. Základná 
šírka pri dodržaní čitateľnosti  obrázkov a grafov je 5,2 cm  (prípadne násobky, 
t. j. 10,4 cm alebo 15,6 cm). 
Tabuľky majú byť funkčné, úsporné, číslované arabskými číslami a s nadpismi 
v záhlaví. Nemajú byť s obrázkami vo vzájomnej duplicite. Symboly majú byť 
normalizované a opísané v legende. 



    

Rovnice sa musia písať čitateľne, aby na prvý pohľad boli jasné indexy, 
exponenty, rozdiely medzi veľkými a malými písmenami. 
 

Príspevok zašlite v elektronickej forme na e-mail: 
anna.macuchova@fstroj.uniza.sk 

 
Predbežná prihláška 

 
KONŠTRUKČNÉ MATERIÁLY 2013 

Konferencia s medzinárodnou účasťou 
Žilina, 23. mája 2013 

 
Priezvisko: ...........................................................................................  
Meno: .................................Titul: ........................................................  
Pracovné zaradenie: ............................................................................  
Pracovisko: ..........................................................................................  
.............................................................................................................  
.............................................................................................................  
Adresa: ................................................................................................  
.............................................................................................................  
.............................................................................................................  
.............................................................................................................  
Tel.: .....................................................................................................  
E-mail: .................................................................................................  

 
�  Chcem prihlásiť prednášku 
�  Zúčastním sa konferencie 
� Mám záujem o ubytovanie: 22./23.5.2013 
� Mám záujem o ubytovanie: 23./24.5.2013 

 
Autori a názov príspevku: 

 
Prihlášku pošlite najneskôr do 10. 3. 2013 na e-mail: 

                                                                       anna.macuchova@fstroj.uniza.sk 
 

 
 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správy Vedeckej spoločnosti  pre náuku o kovoch pri SAV vydáva výbor 
Spoločnosti. 
Zodpovedný pracovník : Doc. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. 
Adresa Spoločnosti :   Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV 
                                    Ing. Pavol Štefánik, CSc. 
                                    Račianska 75,  831 02 Bratislava 3 


