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� Rokovacím jazykom konferencie je angličtina. 
 

� Výber príspevkov na konferenciu sa realizuje na základe recenzie zaslaného príspevku.  
 

� Zborník príspevkov bude vydaný v elektronickej forme na CD ROM 
 

�  Príspevok v PDF formáte v rozsahu max. 6 strán A4 v rozsahu max. 6 strán A4 v rozsahu max. 6 strán A4 v rozsahu max. 6 strán A4 pripravený podľa dodanej šablóny je 
potrebné zaslať v prílohe e-mailu na adresu alena.kozakova@stuba.sk    najneskôr do 4. najneskôr do 4. najneskôr do 4. najneskôr do 4. 
mája 2014mája 2014mája 2014mája 2014. . . . Názov súboru s príspevkom, prosím, uvádzajte v tvare: 
Priezviskoautora1_Priezviskoautora2_Priezviskoautora3.pdf  

 

� V e-maili spolu s príspevkom zašlite aj tieto registračné údajeregistračné údajeregistračné údajeregistračné údaje::::    
    

1. 1. 1. 1. Názov príspevku:Názov príspevku:Názov príspevku:Názov príspevku: Názov má byť stručný, jednoduchý, jasný, má vystihovať obsah 
článku.  
    

2. 2. 2. 2. Autor(i) príspevku aAutor(i) príspevku aAutor(i) príspevku aAutor(i) príspevku a    ich inštitucionálna príslušnosť (pracovisko):ich inštitucionálna príslušnosť (pracovisko):ich inštitucionálna príslušnosť (pracovisko):ich inštitucionálna príslušnosť (pracovisko): Uvádzajte neskrátené 
mená a priezviská všetkých autorov, presné názvy pracovísk 
    

3. 3. 3. 3. KorešponKorešponKorešponKorešpondenčný autor, edenčný autor, edenčný autor, edenčný autor, e----mail:mail:mail:mail: Meno, poštová adresa a emailová adresa autora 
zodpovedného za korešpondenciu v otázkach textu. 
     

4. 4. 4. 4. Názov študijného programu:Názov študijného programu:Názov študijného programu:Názov študijného programu:    
 

� Na prezentáciu príspevku je vymedzených 10 minút,  prezentujúci budú mať k dispozícii 
dataprojektor. JedenJedenJedenJeden autor môže prezentovať najviac jeden príspevok! autor môže prezentovať najviac jeden príspevok! autor môže prezentovať najviac jeden príspevok! autor môže prezentovať najviac jeden príspevok!    

 

� Pre mimobratislavských účastníkov je možnosť zabezpečiť ubytovanie v študentskom 
domove. 

    
 

 

KontaktKontaktKontaktKontakt    
doc. Ing. Alena Kozáková, PhD.  
Ústav automobilovej mechatroniky, FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 
E-mail: alena.kozakova@stuba.sk 


