a
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied

Vás srdečne pozývajú
na vedecký seminár tematicky venovaný problematike:

ENVIRONMENTÁLNE INDEXY, OBLASTI
EKOLOGICKÉHO ZÁUJMU A EKOSYSTÉMOVÉ
SLUŽBY V KRAJINE
ktorý sa uskutoční

v piatok 27. novembra 2015
v prednáškovej sále

Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy
(Gagarinova 10, Bratislava)

Vedecký seminár nadväzuje na aktivity projektu: „Identifikácia indikátorov a environmentálnych hrozieb
pre tvorbu komplexných stratégií v oblasti životného prostredia, pôdohospodárstva a rozvoja vidieka“
podporovaného Agentúrou na podporu vedy a výskumu na základe zmluvy č. APVV-0242-06 a v rámci
aktivít Komisie Predsedníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied pre ekológiu a krajinné
inžinierstvo.

Organizačné pokyny:
1.
2.

Termín konania vedeckého seminára je 27. novembra 2015.
Miestom konania vedeckého seminára je NPPC – Výskumný ústav
pôdoznalectva a ochrany pôdy (prednášková sála, 1. NP), Gagarinova 10,
827 13 Bratislava.
3. Záväznú prihlášku s názvom príspevku je potrebné zaslať na kontaktné
adresy s.kanickova@vupop.sk a z.klikusovska@vupop.sk najneskôr do 31.
októbra 2015. V prihláške je potrebné označiť formu prezentácie.
4. Príspevky budú prezentované formou prihlásených prednášok/referátov a
posterov.
5. Na prihlásené prednášky/referáty je predpokladaný časový limit 15-20
minút vrátane diskusie.
6. Plocha pre prezentáciu posteru je 80 x 100 cm. Poster je potrebné priniesť
vytlačený.
7. Prihlásené príspevky budú publikované v recenzovanom zborníku.
8. Príspevky je potrebné poslať v elektronickej forme a v požadovanom
formáte (vzor príspevku tvorí prílohu tohto cirkulára) najneskôr do 31.
októbra 2015. Rozsah príspevkov je obmedzený na max. 6 strán
v prípade príspevkov prezentovaných formou prednášky a v prípade
posterových prezentácií na max. 4 strany formátu A4.
9. Výška vložného je 10 €. Termín na zaslanie vložného je do 31. októbra
2015. Vložné zahŕňa organizačné poplatky, občerstvenie a náklady na
vydanie zborníka.
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu: 7000498242/8180
Variabilný symbol: 20151125
IBAN: SK3781800000007000498242
Do poznámky je potrebné uviesť Vaše meno.
10. Prihlášku je potrebné poslať aj v prípade, že sa zúčastníte seminára bez
referátu alebo posteru, pričom Vaša účasť je podmienená zaplatením
vložného.
11. Pri registrácii požadujeme predložiť potvrdenie o zaplatení vložného. S
podrobným programom budú účastníci oboznámení v deň konania
seminára.

Organizačný výbor:
Ing. Michal Sviček, CSc., m.svicek@vupop.sk
Mgr. Zuzana Klikušovská, z.klikusovska@vupop.sk
Štěpánka Kaničková, s.kanickova@vupop.sk

