
 

 

LOKÁLNE MECHANICKÉ  
VLASTNOSTI  

2010 

10. – 12. november 2010, Kongresové centrum SAV 
zámok Smolenice, 

Slovenská republika 

Predbežná prihláška 

Priezvisko:................................................................ 

Meno:........................................................................ 

Titul/funkcia:............................................................ 

Organizácia/firma:.................................................... 

.................................................................................. 

Ulica:........................................................................ 

PSČ:.................Mesto:.............................................. 

Štát:........................................................................... 

Telefón:.................................................................... 

Fax:........................................................................... 

E-mail:...................................................................... 

Chcem sa zúčastniť:                    

Mám záujem prezentovať: 

  Prednášku:                          

  Poster:                                

Mám záujem vystavovať:              

Prihlášku zašlite na adresu organizátora konferencie 
najneskôr do 8. septembra 2010 

Dátum:     Podpis: 

 

Jazyk konferencie 

Rokovacími jazykmi konferencie sú angličtina, 
slovenčina a čeština bez simultánneho prekladu. 
Príspevky do zborníka a prezentácie budú prijímané 
len v angličtine. 

 

Termíny 

8. september 2010            predbežná prihláška a abstrakt 
15. september 2010                     oznámenie o akceptácii 
10. október 2010                     záväzná prihláška a platba 
15. október 2010                  II. cirkulár, finálny program 
10.- 12. november 2010                                konferencia 
                                                            a dodanie rukopisu 

 

 
Kontaktná adresa 

 
Sekretariát LMV 2010 

Alexandra Kovalčíková, Lucia Hegedüsová 
Ústav materiálového výskumu 
Slovenská akadémia vied 
Watsonova 47 
040 01 Košice, Slovenská republika 

 
e-mail: lmv2010@imr.saske.sk 
 
tel.: +421/55/7922461 
fax: +421/55/7922408 

Prvé oznámenie 

 

7. ročník medzinárodnej konferencie 
 

LOKÁLNE MECHANICKÉ  
VLASTNOSTI 2010 

 

10. – 12. novembra 2010 

Kongresové centrum SAV Smolenice 
 

ktorú organizuje 

 

 

Ústav materiálového výskumu 
Slovenskej akadémie vied 

Košice 

a 

 

Technická univerzita v Košiciach 
Hutnícka fakulta 

 



 

 

Obsah a zameranie konferencie 

Konferencia je zameraná na prezentáciu výsledkov 
výskumu a vývoja v oblasti materiálového inžinierstva, 
experimentálnych metód, modelovania a pod. s cieľom 
charakterizovať mechanické vlastnosti materiálov v  
rozsahu od nano- až po mikro/mezo-úroveň. Tradične sú 
vítané príspevky z oblasti indentácií, ale aj iných metód 
merania mechanických vlastností, deformácií, napätí, 
ich časových závislostí, vo vzťahu k lokálnej 
mikroštruktúre (TEM/SEM, AFM, TERS, a pod) a to 
bez ohľadu na typ materiálu - kovy, keramika, plasty, 
biomateriály, betón a pod. 
 

Miesto konania konferencie 

Konferencia bude prebiehať v priestoroch 
Kongresového centra SAV v zámku Smolenice, ktorý sa 
nachádza necelých 60 km od Bratislavy. Ubytovanie 
bude zabezpečené priamo na zámku. 

 
 

Prihlásenie príspevkov 

Príspevok je možné prihlásiť vo forme prednášky, alebo 
posteru. Príspevky, ktoré prejdú úspešne recenzným 
konaním budú publikované vo zvláštnom čísle časopisu 
Chemické listy (www.chemicke-listy.cz). Podmienkou 
publikovania príspevku je uhradenie registračného 

poplatku do 10. 10. 2010 a odovzdanie príspevku 
najneskôr v čase konania konferencie.  

Pokyny pre písanie príspevku a informácie o 
registračnom poplatku bude možné nájsť na webovej 
adrese konferencie www.tuke.sk/lmv .  

 

Prezentácia firiem 

Počas konferencie „Lokálne mechanické vlastnosti“ je 
firmám daná  možnosť vystavovať prístroje a zariadenia 
vzťahujúce sa k problematike konferencie.  

Záujemcovia o vystavovanie, prosím, kontaktujte 
Sekretariát konferencie do 10. októbra 2010. 

Odborní garanti konferencie 

Ladislav Pešek  (Slovenská republika)  
 Olga Bláhová (Česká republika) 

 František Lofaj (Slovenská republika) 
 

Vedecký výbor 
 

doc. Ing. Olga Bláhová, Ph.D. (Česká republika) 
Dr. Eng. Małgorzata Garbiak (Poľsko) 

RNDr. František Lofaj, DrSc. (Slovenská republika) 
prof. Ing. Jaroslav Menčík, CSc. (Česká republika) 

doc. Ing. Jiří Němeček, Ph.D. (Česká republika) 
prof. Ing. Ladislav Pešek, CSc. (Slovenská republika) 

Ing. Pavol Zubko, PhD. (Slovenská republika) 
 

Lokálny organizačný výbor 

RNDr. František Lofaj, DrSc. 
RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc. 

Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD. 
Ing. Lucia Hegedüsová, PhD. 

Ing. Pavol Zubko, PhD. 
Ing. Ľubomír Ambriško 

Autori:...............................................................................

.......................................................................................... 

Názov príspevku:.............................................................. 

.......................................................................................... 

Kľúčové slová:.................................................................. 

.......................................................................................... 

Abstrakt: 

(50-200 slov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlášku je možné:  
vyplniť a odoslať prostredníctvom formulára na adrese: 
www.tuke.sk/lmv   
alebo zaslať požadované údaje e-poštou na:  
lmv2010@imr.saske.sk  
prípadne zaslaním tohto formulára na adresu:  
LMV 2010  
Ústav materiálového výskumu SAV  
Watsonova 47  
040 01 Košice, Slovenská republika 


