
VLOŽNÉ NA SEMINÁR 
Otvorenie 2.6. o 10,00 ukončenie 3.6. o 16,00 

 
Vložné pre členov SKAS a SSTP   990,- Sk + 188,-Sk DPH  
Vložné pre nečlenov SKAS a SSTP 1250,- Sk + 237,-Sk DPH 
(Platí sa len vložné, a to do 28. 4. 2008) 
Ubytovanie (platí sa na mieste – cena je včítane 19% DPH) 
Účastníci nezamestnaní na STU   250,- Sk                  áno   nie 
Zamestnanci STU (SvF)   150,- Sk (100,-Sk)  áno   nie 
Stravovanie na celý pobyt (platí sa na mieste - cena je včítane 19% DPH) 
Účastníci nezamestnaní na STU   392,- Sk  
Zamestnanci STU   280,- Sk  
Uvedenie reklamnej prednášky s ukážkou:     6 000,- Sk + 1140,- DPH   
Reklama v zborníku a miesta na reklamu v mieste konania konferencie 
podľa dohovoru s odborným garantom.  
 

TERMÍNY 
Zaslanie príspevkov na publikovanie v zborníku: na diskete alebo na 
e-mailovú adresu stanislav.ziaran@stuba.sk   
   do 28. apríla 2008 
Úhrada vložného:  do 28. apríla 2008 
 

ODBORNÝ GARANT 
doc. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.  

Strojnícka fakulta STU, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 
Telefón: 02/57296471, Fax: 02/52497890 

E-mail: stanislav.ziaran@stuba.sk 
 
 

ADRESA SEKRETARIÁTU SEMINÁRA 
Jozef Molnár – organizačný garant 

SSTP, Koceľova 15, 815 94 Bratislava 
Telefón: 02/55567748 

Fax: 02/55647022 
Mobil: 0903562108 

E-mail: sstp@stonline.sk 
www.sstp.sk

Slovak Acoustic Society 
Slovak Society of Environmental Technology  

Institute of Applied Mechanics and Mechatronics of Me-
chanical Engineering and Civil Engineering Faculty of 

the Slovak University of Technology 
Institute of Materials and Machine Mechanics  

of the Slovak Academy of Sciences 
 

organize 
 

The 13th International Acoustic  
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2. and 3. June 2008 
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Slovenská akustická spoločnosť pri SAV – OS technika znižovania hluku 
a kmitania; Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia – OS akustiky 

a kmitania s Ústavom aplikovanej mechaniky a mechatroniky SjF a SvF STU  
a Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave  

organizujú 
XIII. medzinárodný akustický seminár 
v dňoch 2. a 3. júna 2008 v Kočovciach. 

 
TÉMATICKÉ ZAMERANIE 

Scientific and Technical topics 
• Hluk a kmitanie v technickej praxi a v TZB • 

Noise and Vibration in Practice 
• Ochrana človeka pred hlukom a kmitaním • 

Protection of Human Being against Noise and Vibration 
• Stratégia znižovania hluku a kmitania • 

Strategy of Noise and Vibration Control 
• Akustika prostredia • 
Environmental Acoustics 

•Normy STN ISO 1996-1,2 – meranie environmentálneho hluku• 
Standards STN ISO 1996-1,2 – Measurements of Environmental Noise 

(výklad a zavádzanie noriem do praxe) 
Vítané sú aj príspevky z iných oblastí akustiky a vibroakustiky. 

 
MIESTO KONANIA 

Seminár sa uskutoční v Učebno-výcvikovom zariadení SvF STU v Bratislave, Kočovce. 
Kočovce sa nachádzajú asi 7 km na východ od Nového Mesta nad Váhom na úpätí poho-
ria Považský Inovec v blízkosti hradu Beckov a kúpeľov Piešťany.  

Vzhľadom na kapacitu kaštieľa je účasť obmedzená na päťdesiat účastníkov. 

SCIETIFIC COMMITEE 
Chairman: 
doc. Ing. Stanislav Žiaran, CSc,  Strojnícka fakulta STU, Bratislava, SR 
Members: 
doc. Ing. Vojtech Mišun, CSc, FS VUT Brno, CZ  
doc. RNDr. Karel Pellant, CSc FS VUT Brno, CZ 
Prof. RNDr. Emil Rajčan, DrSc, TU Zvolen, SR 
Dr. Ing. František Simančík, ÚMMS SAV Bratislava, SR 
Prof., Ph.D, D.Sci Sergey Sorokin AALBORG UNIVERSITY, DK 
Prof. Ing. Jan Ondrouch, CSc, FS VŠB-TU Ostrava, CZ 
Prof. Ing. Jozef Zajac, DrSc, SvF STU Bratislava, SR 

POKYNY NA VYPRACOVANIE PRÍSPEVKU 
Jazyk: Rokovací jazyk je slovenčina, čeština, angličtina.  
Maximálna dĺžka príspevku: 4 strany (včítane obrázkov, tabuliek). Pri 
prekročení stanoveného počtu strán sa vložné za každú stranu zvyšuje 
o 50,- Sk. Vyžaduje sa párny počet strán. Príspevky sa recenzujú. 
Písmo: Font Ariel, veľkosť 12 bodov. Názov 14 bodov bold (tučne), 
nadpisy kapitol a mená autorov 12 bodov bold všetko malým písmom. 
Plocha pre text príspevku: Plocha je vymedzená 2,5 cm od horného, 
dolného, ľavého a pravého okraja formátu A4. Na prvej strane príspev-
ku vynechajte 9,5 cm prázdneho priestoru od horného okraja listu, do 
ktorého sa umiestni logo seminára. 
Názov príspevku a adresy autorov: Názov príspevku, mená a priez-
viská autorov ako aj adresy autorov uveďte centrovane 1 cm nad prvý 
riadok textu, názov je 1 cm nad menom autora, resp. autorov. 
Členenie textu: Nadpisy kapitol uveďte v osobitnom riadku zarovnanom 
doľava malým tučným písmom veľkosti 12 bodov. Názvy kapitol ne-
číslujte, nepodtrhávajte ich a uveďte ich bez bodky. Názvy a odseky sa 
oddelia 6 bodovou medzerou za. Každý odsek odsadzujte 10 mm (5 
úderov) od ľavého okraja plochy, vymedzenej pre text príspevku. Riad-
kovanie je jedna. Strany nečíslujte. Obrázky a tabuľky umiestnite do 
textu príspevku. Centrovane pod obrázkom, resp. nad tabuľkou uveďte 
tučným písmom číslo a text opisujúci obrázok, resp. tabuľku (Obrázok 
1. – Priebeh...). Rovnice odsadzujte od ľavého okraja tak, ako odseky 
a priebežne ich očíslujte v okrúhlych zátvorkách na pravom okraji textu. 
Zoznam literatúry uveďte v osobitnom odseku s názvom Literatúra, 
resp. References. Nie je potrebné uvádzať každú položku literatúry 
v novom riadku. Odkazy na literatúru ako aj jednotlivé položky v zozna-
me literatúry označte arabskými číslicami v hranatých zátvorkách, napr. 
[1], [2-5]. 
Resumé: Názov príspevku. V anglických príspevkoch uveďte sloven-
ské, resp. české Resumé a v slovenských, resp. v českých príspevkoch 
uveďte Resumé v anglickom jazyku. Názov príspevku uveďte v Resumé 
tučným písmom ako prvú vetu odseku. 
Príspevok sa uverejní v zborníku len po zaplatení vložného. Príspe-
vok zašlite odbornému garantovi na diskete alebo  
e-mailom (stanislav.ziaran@stuba.sk), a to v doc aj pdf formáte.

do 28. apríla 2008. 
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XIII. MEDZINÁRODNÝ AKUSTICKÝ SEMINÁR 
2. a 3. júna 2008, Kočovce pri Novom Meste n. Váhom 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA − OBJEDNÁVKA 
 
Priezvisko, meno, tituly: .........................................................................  
Adresa na korešpondenciu: ...................................................................  
................................................................................................................  
Telefón: ..........................E-mail: ........................................................... 
Zúčastním sa s príspevkom:    áno     nie   
Názov príspevku: ................................................................. .................. 
................................................................................................................  
Som zamestnancom STU:    áno   nie   

 
VLOŽNÉ NA SEMINÁR A VÝDAVKY 

Vložné na seminár pre členov SKAS a SSTP (s DPH) ......1178,-Sk  
Pre nečlenov uvedených spoločností (s DPH)....................1487,-Sk.  
(vložné uhradiť do 28. apríla 2008), 
Stravné (platí sa na mieste) počas trvania konferencie (obed, večera, 
raňajky, obed). Zamestnanci STU: 280,-                   áno         nie   
Účastníci nezamestnaní na STU: 392,- Sk               áno         nie   
(pozn. V tomto zariadení sa musí strava objednať vopred. Objed-
naná a aj nevybratá strava sa musí objednávateľom zaplatiť.) 
Ubytovanie (platí sa na mieste): 250,- Sk (zam. STU 150, Sk; SvF 
100,- Sk) – je to včítane poplatku 10 ,- Sk pre obec áno         nie   
Vložné a objednané služby uhraďte bankovým prevodom. Kópiu platobného 
príkazu o úhrade vložného po stanovenom termíne predložte najneskôr pri 
registrácii. 
Suma uhradená:   bankovým prevodom:  
                              poštovou poukážkou:  
v hotovosti (vo výnimočných prípadoch):  
Počet prihlásených osôb na tejto prihláške: ....... 
Dátum:   Podpis účastníka: 
 Podpis a pečiatka objednávateľa: 
________________________________________________________

_ 
Záväznú prihlášku zaslať na adresu sekretariátu seminára  

do 7. apríla 2008! 
Bankové spojenie: VÚB Bratislava, Dulovo nám. 1 
č. ú.: 1307192857/0200,   v. s. 0819,  k. s. 0308  

IČO: 00896918,   IČDPH: SK2021491241  
IBAN: SK67 0200 0000 0013 0719 2857  

BIC: SUBASKBX   
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