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Z činnosti Vedeckej spoločnosti pre náuku o kovoch pri SAV 
 

 

Košická korózna konferencia 2019 

 

6. a 7. júna 2019 sa uskutočnil 2. ročník Košickej koróznej konferencie 2019 – 

pokračovateľky úspešných konferencií z oblasti plynárenstva a energetiky, ktorý bol 

organizovaný koróznikmi z oddelenia Materiálového inžinierstva Ústavu materiálov 

a inžinierstva kvality pod záštitou Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE 

v  Košice Hotel∗∗∗∗.  Táto konferencia bola uskutočnená aj pod hlavičkou Vedeckej 

spoločnosti pre Náuku o kovoch pri SAV. 

Toto vedecko – odborné podujatie spojilo počas dvoch konferenčných dní 

odborníkov z oblasti plynárenstva a energetiky, ich praktické skúsenosti z prevádzok 

zariadení a výsledky vedeckých prác z laboratórií výskumných ústavov a fakultných 

pracovísk. 

 

Program tohtoročnej koróznej konferencie zahŕňal témy spojené s riešením 

koróznych problémov železobetónových konštrukcií, elektrochemické metódy 

stanovenia koróznych vlastností oceľových materiálov a povlakov. Časť prednášok 

bola venovaná úložným zariadeniam, prierezu ich životného cyklu, protikoróznej 



ochrane a predpismi, ktoré sú s ňou spojené. Súčasťou rokovania boli aj prednášky 

s tematikou telurických prúdov, príp. technológie izolačného iskrišťa. 

 

Súčasťou dvojdňového programu konferencie bol spoločenský večer so 

skvelou muzikou v príjemnom prostredí hotela. 
 

 



Cesta „privátnou“ električkou na začiatku druhého dňa konferencie viedla do 

centra PROMATECH, kde nám kolegovia z ÚMV SAV v Košiciach, pod vedením 

prof. Jána Duszu  a doc. Františka Lofaja, ukázali malý zlomok svojej vedeckej práce 

realizovanej na špičkových zariadeniach v moderne vybavených laboratóriách. 

 

 

Skvelí ľudia, skvelá konferenčná atmosféra ..dovidenia v roku 2021 na 3. ročníku 

Košickej koróznej konferencie! 

 

 

 

 



 
Z rokovania výboru  VSNK 

 

Zasadnutie výboru bolo dňa 21.11.2019 na Výskumnom centre Žilinskej univerzity 
s nasledujúcim programom:   
  
1. Kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze výboru. 
2. Informácie o akciách usporiadaných Spoločnosťou v roku 2019. 
3. Informácia o činnosti jednotlivých pobočiek za rok 2019. 
4. Informácia o hospodárení s finančnými prostriedkami v roku 2019. 
5. Prijatie nových členov. 
6. Vydávanie Správ  Spoločnosti  v elektronickej forme. 
7. Vedecké články PhD. študentov z jednotlivých pobočiek do správ Spoločnosti. 
8. Aktualizácia web stránky www.vsnk.sav.sk. 
9. Výber členského príspevku na pobočkách. 
10. Diskusia o zameraní činnosti Spoločnosti, plán činnosti jednotlivých pobočiek na 

rok 2020.  
11. Rôzne.  
 
Prítomní: Konečná Radomila,  Hagarová Mária, Fujda Martin, Brezinová Janette, Jerz 
Jaroslav, Kubliha Marian  
Ospravedlnený: Hadzima Branislav 
 
V zápisnici z ustanovujúcej schôdze nového výboru VSNK konaného 23.11.2018 boli 
funkcie rozdelené nasledovne:   
 
Radomila Konečná – predsedníčka výboru, vedúca žilinskej pobočky 
Janette Brezinová – podpredsedníčka výboru, vedúca košickej pobočky 
Marián Kubliha – tajomník,  vedúci trnavskej pobočky 
Jaroslav Jerz – hospodár, vedúci bratislavskej pobočky 
Členovia výboru Spoločnosti - Mária Hagarová, Martin Fujda, Branislav Hadzima 
Revízna komisia: Mária Dománková, Radovan Bureš 

 

 

 


