
 

 

 
 

Príspevky do zborníka – pokyny 
 
V textovom editore Word for Windows. Max. rozsah 
10 strán veľkosti A4. Okraje – zľava 3 cm, sprava 2 cm, 
zhora a zdola 2,5 cm. Písmo „Times New Roman“, text 
príspevku veľkosťou písma 12 pt, riadkovanie 1,5. 
Názov príspevku na tretí riadok od začiatku prvej 
strany – písmo 14 pt bold (tučné), za názvom prázdny 
riadok, v nasledovnom riadku údaje o autorovi – 12 
pt. Za údajmi o autorovi 2 prázdne riadky. S menom 
a titulom autora uviesť pracovisko, adresu pracoviska, 
je možné uviesť číslo telefónu a e-mailovú adresu.        
Na začiatku príspevku umiestniť anotáciu v max. 
rozsahu 10 riadkov. Názvy kapitol  - 12 pt, bold, 
číslovanie arabskými číslicami. Obrázky vložiť do 
textu vo formáte .jpg, príp. komprimovaný formát .tif. 
 

Prezentácia príspevkov 
Počítačová prezentácia 

 
Príspevky v zborníku od zahraničných autorov              
sa nebudú prekladať do rokovacieho jazyka 
konferencie. 
 
Príspevok zaslať elektronickou poštou na adresu:  

roman.cabadaj@mindop.sk do 30. 6. 2017. 

 
Organizácie môžu inštalovať prezentácie na vlastných 
donesených paneloch dňa 19. 9. 2017 od 1400 hod. 
Demontáž panelov a modelov bude dňa 21. 9. 2017     
do 1500  hod. 
 

Kontakt na organizačný výbor 

Kontaktná osoba: 

doc. Ing. Pavel Žarnay, CSc. 

Kontaktná adresa: 

Slovenský plavebný kongres 

Námestie slobody 6 

810 05 Bratislava 15 

Telefón: 

00421 949 677 114 

E-mail: 

pavel.zarnay@fpedas.uniza.sk 

p.zarnay@post.sk 
 

Organizátor 

 
 
 
 
 
 

Spoluorganizátor:  
 

 
 

 
 

 
 

Spolupracujúce organizácie: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Slovenský plavebný kongres 

a 
České plavební a vodocestné sdružení 

 
si Vás dovoľujú pozvať 

na celoštátnu konferenciu s medzinárodnou  
účasťou 

29. PLAVEBNÉ DNI, 

  
 

ktorá sa uskutoční  v dňoch  
19. - 21. septembra 2017, 

 

Wellness Hotel Patince 
 

 
pod záštitou 

 

Árpáda  É r s e k a, 
ministra dopravy a výstavby   

Slovenskej republiky, 
 

Lászlóa  S ó l y m o s a 
  ministra životného prostredia   

              Slovenskej republiky 
 

              a 
 

Stanislava  F i a l í k a 

splnomocnenca vlády SR pre výstavbu              
a prevádzku Sústavy vodných diel  

Gabčíkovo-Nagymaros 

 

mailto:pavel.zarnay@fpedas.uniza.sk
https://www.zlavadna.sk/partner/wellness-hotel-patince


 

 

29. PLAVEBNÉ DNI 

konferencia s medzinárodnou 
účasťou 

 
19. - 21. september 2017  
Wellness Hotel Patince 

 

 

Odborný garant: 

Ing. Vladimír Novák 

vladimir.novak@plavebnykongres.sk 

00421 903 787 314 
 
 
 

TEMATICKÉ OKRUHY: 
 
 

1. Príprava, realizácia a prevádzka 
vnútrozemských vodných ciest  
a prístavov s dôrazom na bilaterálnu 
a multilaterálnu spoluprácu v stredo-
európskom priestore, 

 
2. aktuálne témy, výzvy a úzke miesta  

v oblasti rozvoja vnútrozemskej plavby, 
 
3. rekreačná a športová plavba ako súčasť 

regionálneho rozvoja. 

Organizačné informácie 
 

Program* 
 

utorok 19. 9. 2017 
150 0 –  190 0 –  registrácia účastníkov konferencie 
180 0 –  190 0 –  zasadnutie Prípravného výboru  konferencie 
193 0 –  220 0 –  otvorenie konferencie, pozdravy oficiálnych  
   hostí, kultúrny program   

 
streda 20. 9.  2017 
073 0 –  090 0 –  registrácia účastníkov konferencie 
090 0 –  130 0 –  1. časť rokovania konferencie 
130 0 –  140 0 –  obedňajšia prestávka 
140 0 –  220 0 –  2. časť rokovania konferencie,  

exkurzia (plavba po Dunaji v okolí 
Patiniec) a spoločenské posedenie  

 
štvrtok 21.  9.  2017 

090 0 –  130 0 –  3. časť rokovania konferencie,  
prijatie záverov  

130 0 –  133 0 –  ukončenie konferencie 
133 0 –  143 0 –  tlačová konferencia,  obed 
*zmena progra mu vyhra dená  

 

 

Účastnícky poplatok               200,-€ (nie sme platiteľ DPH) 
(v cene je vložné, zborník, občerstvenie, raut, exkurzia) 

 

Ubytovanie cena 2-posteľovej izby 100,-€/noc 
(platí sa na mieste) cena 2-posteľovej izby   79,-€/noc 
                                                 využitie ako jednolôžko 
  

 
Účastnícky poplatok zasielajte na číslo účtu: 
 

Slovenská sporiteľňa a. s. 
č.ú.: IBAN SK1709000000000011495264 

SWIFT Code: GIBA SK BX 
 

 
 
Termín prihlásenia 23. 06. 2017 

 
Termín zaslania príspevku 30. 06. 2017 

Návratka  
 
Meno: 
 
 
 
Organizácia: 
 

 

Preferované ubytovanie: 

 (závislé od počtu izieb) 

- z 19. na 20. 09. 2017 

   jednolôžko 

   dvojlôžko 

 

- z 20. na 21. 09. 2017 

  jednolôžko 

  dvojlôžko 

 

Zúčastním sa exkurzie: 

 áno  

 nie  

Prispejem do zborníka článkom:  
Názov:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum: 
Podpis: 

https://www.zlavadna.sk/partner/wellness-hotel-patince

