Spoločný slovenský a český seminár
o jadrovej energetike

NUSIM 2019
Účelové zariadenie Národnej rady SR
Častá – Papiernička, 15.-16. máj 2019

Prvé oznámenie a výzva
na predkladanie príspevkov
Slovenská nukleárna spoločnosť a Česká nukleární
společnost Vás srdečne pozývajú na pravidelný
seminár jadrovej energetiky NUSIM.
CIEĽOVÁ SKUPINA
Seminár je určený pre jadrových odborníkov,
prevádzkovateľov jadrových zariadení, technických
podporných organizácií, dodávateľov, univerzít, ako i
dozorných orgánov ČR a SR.
HLAVNÉ TÉMY
• Prevádzka jadrových elektrární.
• Dlhodobá prevádzka, riadené starnutie,
spoľahlivosť zariadení, programy modernizácie
a zvyšovania bezpečnosti.
• Jadrová bezpečnosť a radiačná ochrana.
• Aktuálne problémy slovenských univerzít vo
väzbe na prípravu absolventov pre jadrovú
energetiku.
ÚČEL SEMINÁRA
Účelom seminára je výmena skúseností a informácií
medzi technickou, ako aj vedeckou komunitou.

Slovenská nukleárna spoločnosť

člen ZSVTS

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Predseda: Vladimír Slugeň
Tajomník: Blažena Bajáková
Členovia: Juraj Klepáč, Peter Farkaš, Jozef Markuš

VÝZVA NA PREDKLADANIE PRÍSPEVKOV
Abstrakty
Vyzývame autorov, aby abstrakty príspevkov
v slovenčine alebo češtine predkladali najneskôr do
31.3.2019 na e-mailovú adresu conference@snus.sk.
Preferovaný formát je MS Word.
Abstrakt má obsahovať:
1. Názov prednášky.
2. Mená autorov a zamestnávateľa.
3. Kontaktné údaje o autorovi.
4. Rozsah abstraktu nemá presiahnuť jednu
stranu A4.
Prezentácie
Rozsah prezentácie má zodpovedať dĺžke prednášky,
ktorá je limitovaná na 20 min.
Postery
Záujemcovia môžu tiež prezentovať informácie
tematicky súvisiace s hlavnými témami seminára vo
forme posteru.
Požiadavky pre postery:
1. Názov prednášky.
2. Mená autorov, zamestnávateľa,
poštovú
a e-mailovú adresu.
3. Rozmery posterov max. 2 m (výška) x 1 m (šírka).

REGISTRÁCIA A VLOŽNÉ
Registračný formulár je na stránke www.snus.sk.
Registračný poplatok 150 € (200 € po 31.03.2019),
pre študentov znížené vložné 50 €
TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK
Najneskôr do 30. apríla 2019.
ROKOVACIE JAZYKY
Slovenský, český
ZBORNÍK
Zborník s príspevkami vo forme pdf bude dostupný
do 2 týždňov po seminári na web stránke SNUS.
SPOLOČENSKÝ VEČER
Všetci účastníci sú pozvaní na spoločenskú večeru
v stredu, 15. mája 2019.
KONTAKTNÁ ADRESA
Slovenská nukleárna spoločnosť
Okružná 5, 918 64 Trnava
E-mail: conference@snus.sk
Tel.: +421 (0)33 599 1194
BANKOVÉ INFORMÁCIE
Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Vajanského 24, 917 69 Trnava
IBAN: SK 12 0900 0000 0000 4554 6525
BIC: GIBASKBX

