ODDELENIE ANORGANICKÝCH MATERIÁLOV
ÚSTAV ANORGANICKEJ CHÉMIE, TECHNOLÓGIE A MATERIÁLOV
FCHPT STU V BRATISLAVE

Slovenská silikátová vedecko-technická spoločnosť

pri príležitosti 80. výročia vzniku fakulty
a 30. výročia vzniku ZS VTS
Vás pozývajú na X. celoštátny odborný seminár

SILITECH 2022
a
stretnutie absolventov katedry
v piatok 27. mája 2022
v priestoroch novej budovy FCHPT STU
Cieľom odbornej časti je formou krátkych vystúpení účastníkov poskytnúť informácie
o súčasnom stave a rozvoji výrobných organizácií, vedeckých, výskumných a výchovnovzdelávacích inštitúcií v oblasti silikátov na Slovensku.
Spoločenská časť stretnutia absolventov a sympatizantov oddelenia - katedry umožní
výmenu poznatkov, obnovenie a upevnenie odborných kontaktov, priateľských vzťahov
a vzájomnej spolupráce medzi účastníkmi stretnutia.
Program:
13.00 - 14.00
Prezentácia účastníkov - prízemie novej budovy FChPT
14.00 – 16.45
Príhovory.
Príspevky účastníkov seminára a pozvaných hostí o súčasnom stave a trendoch rozvoja odboru.
17.00 Spoločenská časť - Stretnutie absolventov
17.30 Spoločná večera spojená s priateľským posedením

Organizačné pokyny:
Termín zaslania prihlášok do 9. mája 2022
Prihláška na webe SSiVTS - http://www.sss.sav.sk/ , registrácia mailom, poštou

Účastnícky poplatok:
do 30. apríla 2022
po 30. apríli 2022

50.00 €
55.00 €

po predchádzajúcom dohovore je možná aj platba v hotovosti na mieste
Absolventi, ktorí ukončili štúdium pred rokom 1980 uhradia do 30. apríla 2022 poplatok vo
výške 45.00 €, po tomto termíne 55 €.
Avízo o platbe zašlú účastníci na adresu org. výboru: mail: eva.smrckova@stuba.sk
Účastníci akcie uhradia účastnícky poplatok bezhotovostným prevodom na účet: Slovenská silikátová
vedeckotechnická spoločnosť, číslo účtu 11484530/0900, var. symbol 27052022, DIČO: 2021445316, IČO:
603180 (do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno a priezvisko účastníka).

Miesto konania: FCHPT STU
Záujemcovia o ubytovanie si ho objednajú individuálne - hradí účastník.
V účastníckom poplatku sú zahrnuté : organizačné náklady, náklady na zborník, káva, spoločenská časť.

Ďalšie informácie:
Organizačný výbor prosí všetkých záujemcov o SILITECH 2022 o včasné prihlásenie potvrdzujúce
záujem o uvedenú akciu a uhradenie účastníckeho poplatku v zmysle pokynov.

Prihlasovanie:
Na SILITECH 2022 sa môžete prihlásiť na webovej stránke Slovenskej silikátovej
spoločnosti alebo odoslaním prihlášky mailom resp. poštou na adresu organizačného
výboru.
Kópiu dokladu o zaplatení je potrebné poslať na adresu organizačného výboru –
môže byť aj oscanovaná a zaslaná mailom.
Z dôvodu aktualizácie adresára absolventov katedry si Vás dovoľujeme požiadať
o poskytnutie adries (prednostne e-mailových) Vašich spolužiakov, ako aj ďalších
absolventov Katedry, ktorých poznáte.
REKLAMA
• V priestoroch fakulty a v zborníku (s ISBN) - cena po dohode s organizačným
výborom
•

zverejnenie reklamy iba v zborníku
rozsah do 2 strán
300 €
väčší rozsah po dohode s organizačným výborom

Záujemcovia o zverejnenie reklamy zašlú materiály v elektronickej podobe do 15.5.2022 na adresu
organizačného výboru.

Príspevky do zborníka
Autori príspevkov na zverejnenie v zborníku zašlú text v elektronickej podobe do 15.5.2022 na adresu
peter.veteska@stuba.sk,
za organizačný výbor: Ing. Eva Smrčková, PhD., Oddelenie anorganických materiálov FCHPT STU,
Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1,e-mail: eva.smrckova@stuba.sk, tel: 02 / 59325 541, 0917674 669

