
 
 

Potravinárska sekcia 
Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a 

veterinárske vedy pri SAV  
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU 

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 
Fakulta prírodných vied UMB 

Územné koordinačné centrum ZS VTS Banská Bystrica 
Slovenská spoločnosť pre výživu 

 
 

organizuje  
 

 
XVIII. medzinárodnú konferenciu  

 
 

L a b o r a l i m  
2012 

 
o analytických metódach v potravinárstve, 

 
venovanú pamiatke zosnulého  

Prof. Ing. Alexandra Dandára, DrSc. 
 
 
 

v dňoch 31.januára. – 1. februára  2012  v  Banskej Bystrici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 

Vážené kolegyne a kolegovia, 
      
     nadväzujeme na tradície doposiaľ úspešných konferencií LABORALIM  a 
oznamujeme Vám, že usporiadame XVIII. medzinárodnú konferenciu o analytických 
metódach v potravinárstve LABORALIM 2012 v dňoch 31. 1. a 1. februára 2012 
v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici. 

      Po dobrých doterajších skúsenostiach s organizáciou prednášok konferencií 
LABORALIM, plánujeme priebeh rokovaní opäť formou plenárnych i posterových 
prednášok. Priloženú prihlášku s témou Vašej prednášky a vyznačením spôsobu 
prezentácie, prosíme zaslať na našu adresu do 31. decembra  2011, aby sme ju mohli 
zaradiť do programu v pozvánke, ktorá bude zaslaná ako 2. cirkulár. Všetky prednášky 
(max. rozsah 6 NS), postery (rozsah 4 NS) budú publikované po konferencii v Zborníku 
prednášok. 
     Na konferencii sa budú prezentovať firmy so svojimi výrobkami a technikou, ktorá 
napomáha modernizácii rozvoja potravinárstva a analýzy potravín. 
 
Účastnícky poplatok:                         70,- €           
Ubytovanie a stravovanie bude zabezpečené na základe Vašej objednávky v záväznej 
prihláške.  
 
Predpokladaná suma: 
- ubytovanie za 1 noc   12,- €  
- stravné za 1 deň     8,- €                   
Upozorňujeme, že počet ubytovacích miest je limitovaný  a preto Vás prosíme, aby ste 
prihlášku k účasti na konferencii vrátili do uvedeného termínu na adresu: 
 
   Ing. L. Staruch,PhD,   
   Ústav biotechnológie a potravinárstva 
   Radlinského 9,  812 37  Bratislava 
   Tel.:    02/5932 5451, 0903 834 126 
   Fax.:  02/ 5249 3198 
   E-mail: ladislav.staruch@stuba.sk 
 
Doc. Ing. K. Cejpek, PhD.                 .         Ing. L. Staruch, PhD. 
UMB B. Bystrica            predsedaPotravinárskej sekcie                                     



 

ZÁVÄZNÁ  PRIHLÁŠKA 
na XVIII. medzinárodnú konferenciu     

LABORALIM  2012 
v dňoch 31.1. a 1. februára  2012 v Banskej Bystrici 

 
Záväzne prihlasujeme účastníkov : 
              ......................................................................................................... 
              ......................................................................................................... 
              ......................................................................................................... 
 
Adresa zamestnávateľa: 
              ......................................................................................................... 
              ......................................................................................................... 
              ......................................................................................................... 
Ubytovanie: 
         z 30.1. na   31.1.2012     áno - nie        12,- € 
         z 31.1. na     1.2.2012     áno - nie       12,- € 
Stravné: 
          31. 1. 2012     áno - nie               10,- €                      
  
            1. 2 .2012     áno - nie               10,- €                      
 
Účastnícky poplatok:                 70,- €/osoba 
      doktorandi :     50,- €/osoba 
 
Na základe Vašej prihlášky prosíme uhradiť účastnícky poplatok, na účet 
Číslo a názov účtu: 6438-062/0200 variabilný symbol 0209,  
IBAN: SK 36 0200 0000 0000 0643 8062 
BIC: SUBASKBX 
IČO:00223417 
VÚB Bratislava - Ružinov 
 
 Z účastníckeho poplatku sa hradia náklady na konferenciu, konferenčné 
materiály a zborník prednášok. 
 
 
v .............................. dňa ................... 
                                                 
                                                                pečiatka a podpis                                 vysielajúcej organizácie 



 
 
Chcem sa zúčastniť na konferencii s: 
 
                          prednáška     áno - nie 
                          poster            áno - nie 
 
Autor(i): ............................................................................................................. 
 
Názov   : ............................................................................................................. 
 
     Vzhľadom na to, že z konferencie bude vydaný zborník príspevkov 
v tlačenej podobe aj na CD nosiči, žiadame Vás preto, aby ste mailom 
zaslali Vaše posterové  príspevky v rozsahu maximálne 4 strany, plenárne 
prednášky maximálne 6 strán, vrátane obrázkov. Literatúru uvádzať 
v súlade s normou ISO 690. Formát príspevku:             
    horný okraj            2,5 cm 
                               dolný okraj             2,5 cm 
                               pravý okraj             2,5 cm 
                               ľavý okraj               2,5 cm 
                               riadkovanie             1,5 
Prosíme autorov jednotlivých príspevkov o dodržanie predpísaného 
formátu, kvôli vytla čeniu zborníka. 
Upozorňujeme Vás, že text i obrázky budú zmenšené na formát A5. 
V z o r : 
Príspevky odovzdať v textovom editore WORD. 
Názov článku: 14  - tučným, veľkými písmenami - centrovanie 
Mená autorov:   12 – tučným 
Adresa pracoviska: 12 – kurzívou, tučným aj e-mail adresu 
Abstract: max 5 riadkov v anglickom jazyku 
Keywords: max. 5 slov 
Text: 12 - obyčajným 
 

SPOTREBA MÄSA V SR 
 

Staruch, L., Rovný, I., Sirotná Z., ..... 
STU, FCHPT - UBP, ...... 
 
- Abstract  
 The..... 
Keywords: meat,..... 
 
     Spotreba ……………. 

 



 
Organizačné pokyny 

 
1/ 
Konferencia sa koná v priestoroch Právnickej fakulty UMB na 
Komenského ulici č. 20 (Jesenský vŕšok) v Banskej Bystrici. 
2/ 
Na základe Vašej prihlášky prosíme uhradiť účastnícky poplatok, na účet 
Číslo a názov účtu: 6438-062/0200 variabilný symbol 0212,  
IBAN: SK 36 0200 0000 0000 0643 8062, BIC: SUBASKBX 
IČO:00223417, VÚB Bratislava – Ružinov. 
Účastnícky poplatok platia aj prednášatelia. Z vložného sa hradia náklady 
na konferenciu, konferenčné materiály, zborník prednášok. 
3/ 
Ubytovanie je zabezpečené v  UMB v Banskej Bystrici /ŠD 2, ŠD 4/ 
4/  
Cestovné, stravné, ubytovanie hradí účastníkom vysielajúca organizácia.  
5/  
Potvrdenie učtárne o úhrade prosíme predložiť pri prezentácii. 
6/ 
V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia, organizátori zašlú 
zborník prednášok zamestnávateľovi. 
 
Spojenie v Banskej Bystrici : Autobus č. 43 z autobusovej stanice 
                                                                  č. 44 z Huštáku 
                                                                  č. 25 zo Strieborného námestia 
- vystúpiť na zastávke pri Právnickej fakulte UMB. 
 

Prosíme prednášateľov a autorov posterových prednášok, aby svoje 
príspevky, napísané v textovom editore WORD, zaslali mailom na 
adresu :  e-mail: ladislav.staruch@stuba.sk 
 

 
Pre postery bude vyhradená plocha cca 1,2 m2  pre 1 posterový príspevok. 
 

Informácie :  Ing. Ladislav Staruch, PhD.,   
   Ústav biotechnológie a potravinárstva  
   FCHPT- STU Radlinského 9 
   812 37 Bratislava 
Tel.:  02/ 5932 5451, 0903 834 126  
Fax.: 02/ 52493 198 

 E-mail: ladislav.staruch@stuba.sk  
 


