
Pokyny pro účastníky 
 

 Příspěvek na konferenci přihlašuje student doktorského studijního programu (dále DSP), 

a to zasláním elektronické přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách VFU 

Brno (http://fvhe.vfu.cz/konference/index.html).  

 Konference je určena pro studenty 1. až 4. ročníku prezenční a kombinované formy 

doktorského studijního programu na FVHE VFU Brno, příp. FVL VFU Brno, a studenty 

doktorských studijních programů na ostatních vysokých školách podobného zaměření. 

 Pro studenty 2. a 3. ročníku prezenční formy doktorského studijního programu na 

FVHE VFU Brno je účast na konferenci povinná. 

 Studenti 3. ročníku DSP na FVHE VFU Brno jsou povinní příspěvek zpracovat i 

prezentovat v anglickém jazyce, pro ostatní studenty DSP tato povinnost neplatí. 

 Věková hranice pro aktivní účastníky je stanovena na 35 let včetně. 

 V rámci konference probíhá soutěž o 3 nejlepší příspěvky v každé sekci, vítězné práce 

budou finančně oceněny. 

 Každý přednášející smí do soutěže přihlásit pouze 1 příspěvek, který musí být následně 

na konferenci prezentován. Zaslané příspěvky, které nebudou na konferenci 

prezentovány, budou ze sborníku vyřazeny. 

 Jednání bude probíhat v následujících sekcích: 

1. Hygiena a technologie potravin 

2. Chov zvířat, výživa zvířat a biochemie 

3. Ochrana zvířat, welfare a etologie  

4. Veřejné a soudní veterinářství a toxikologie  

5. Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat 

 Vyplněnou přihlášku v elektronické podobě odešlete nejpozději 20. března 2020. 

Součástí přihlášky je i krátký informativní abstrakt (max. 1 000 znaků). Na přihlášce 

nezapomeňte označit sekci, do které má být příspěvek zařazen. 

 Příspěvek v elektronické podobě zašlete e-mailem do 18. dubna 2020 na adresu: 

bursovas@vfu.cz. Později zaslané příspěvky nebudou do sborníku zařazeny. 

 Práce jsou na konferenci prezentovány autorem v desetiminutovém vystoupení, na něž 

navazuje diskuse k danému tématu. 

 Výstupem z konference je sborník příspěvků v plném znění vydaný v elektronické 

podobě. 

 Rozsah příspěvku pro publikaci ve sborníku maximálně 3 strany. Vzor příspěvku je 

k dispozici ke stažení (http://fvhe.vfu.cz/konference/index.html). 

 Program konference a další upřesňující informace budou zveřejněny na 

http://fvhe.vfu.cz/konference/index.html v průběhu měsíce dubna.  

Údaje pro platbu: 

 Vložné 600,- Kč uhraďte převodem na účet číslo 154568547/0300, variabilní symbol: 

2360 nejpozději do 31. března 2020. 

 Úhradu za ubytování (575,- Kč/noc) uhraďte převodem na účet číslo 154568547/0300, 

variabilní symbol: 2360 nejpozději do 31. března 2020. 

Pro platbu ze zahraničí: 

SWIFT: CEKOCZPP 

IBAN: CZ74 0300 0000 0001 5456 8547 (pro platbu v eurech)  

 Kopii dokladu o zaplacení zašlete nejpozději do 15. dubna 2020 e-mailem na adresu: 

krejcirikovaa@vfu.cz; případně poštou na adresu: Alena Krejčiříková, Ústav hygieny a 

technologie mléka FVHE VFU, Brno Palackého 1946/1, 612 42 Brno. 
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