The 3rd Week of April

Ekonomická fakulta
Univerzity Mateja Bela
a

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Národného poľnohospodárskeho a
potravinárskeho centra
Vás pozývajú na konferenciu

OCEŇOVANIE EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB
PRÍRODNÉHO KAPITÁLU
AKO NÁSTROJA HODNOTENIA
SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU ÚZEMÍ
ktorá sa uskutoční

21. septembra 2022
na Ekonomickej fakulte
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Tematické okruhy:
Prístupy k hodnoteniu ekosystémových služieb
Aktuálne otázky k oceňovaniu ekosystémových služieb
Spoločensko-ekonomické benefity plynúce z ekosystémových služieb
Limity prírodného kapitálu poskytovať ekosystémové služby
Vplyv klimatických zmien na ekosystémové služby

Konferencia je výstupom projektu APVV-18-0035
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Pokyny pre autorov
Konferenčný príspevok v slovenskom alebo anglickom
jazyku v rozsahu max. 7 strán formátu A4 bude
publikovaný on-line v recenzovanom zborníku vedeckých
prác. Každý príspevok prejde recenzným konaním, editori
zborníka si vyhradzujú právo nezaradiť príspevky, ktoré
nespĺňajú formálny alebo vedecký štandard.
Šablóna (template) príspevkov je k dispozícii na webovej
stránke konferencie www.ef.umb.sk/ekosystem.
Príspevky budú zasielané online prostredníctvom
konferenčného systému EasyChair, ktorý je pre
konferenciu prístupný na adrese***
https://easychair.org/my/conference?conf=ves2022
Dôležité termíny
Registrácia účastníkov: do 31.7.2022
Termín zaslania príspevku: do 31.7.2022
Program konferencie bude zverejnený na webovej
stránke konferencie do 15.9.2022
Konferencia je bez účastníckeho poplatku
*** Po kliknutí na tento odkaz je účastník konferencie požiadaný, aby si
vytvoril účet, prostredníctvom ktorého môže byť príspevok spravovaný počas
recenzného procesu a prístupný v neskorších fázach. Je možné, že niektorí
účastníci konferencie už majú účet v EasyChair, v takom prípade sa môžu
rozhodnúť pre opätovné zaslanie hesla na svoju e-mailovú adresu, pod
ktorou boli v tom čase zaregistrovaní.

