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███ Zameranie konferencie

K 100. výročiu založenia spoločného štátu Čechov a Slovákov si vedecká komunita pedológov na Slovensku i v Čechách chce pripomenúť udalosť, ktorá historicky ovplyvnila vývoj pedológie v oboch krajinách. V priebehu 76 rokov spoločného štátu sa riešili
spoločné pedologické výskumy a prieskumy poľnohospodárskych a lesných pôd a následná bonitácia. Využívala sa spoločná prieskumná a analytická metodológia a publikovali sa vedecké, mapové a databázové diela. Výsledkom spolupráce bolo nadviazanie
pevných vedecko-výskumných i spoločenských vzťahov pedológov, ktoré pretrvávajú dodnes. V roku 1993 vznikli dva samostatné štáty, ktoré si svoju cestu rozvoja určili
sami. Pedológovia oboch krajín sa aj naďalej každý rok stretávajú a prezentujú vedecké
poznatky smerujúce predovšetkým k ochrane pôdy a jej udržateľnému hospodáreniu.
Cieľom tejto konferencie je prezentovať najnovšie výsledky pedológie za posledné obdobie na témy:
1. Udržateľný manažment pôdnych zdrojov ako súčasť životného prostredia
2. Pôdne funkcie a ekosystémové služby vo väzbe na degradačné procesy
3. Databázové a modelové riešenia v pedológii
Registrácia, vložné
Registračné poplatky zahrňujú organizačné náklady, občerstvenie počas prestávok, spoločenský večer, 2× obedy, exkurziu a jeden výtlačok zborníka abstraktov.
Základné vložné (pre platiacich členov SPS a ČPS)
120,– €
Základné vložné (pre nečlenov SPS a ČPS)
140,– €
Doktorandi, nepracujúci dôchodcovia
90,– €
Úhrada vložného
do 30. 6. 2018

Platba
Všeobecná úverová banka
Kaštieľska 210/2,
821 05 Bratislava

Číslo účtu: 2242127951/0200
IBAN: SK34 0200 0000 0022 4212 7951
SWIFT: SUBASKBX
Názov účtu: Societas pedologica slovaca
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 20181

Miesto konferencie
Konferencia bude prebiehať v konferenčnom centre hotela SOREA Regia Bratislava
adresa: Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava
http://www.sorea.sk/bratislava/hotel-sorea-regia

███ Predbežný program
Streda 12. 9. 2018
8:00 – 10:00 registrácia
10:00 – 12:30	zahájenie konferencie, kľúčové prednášky
12:30 – 14:00 obed
14:00 – 17:00 1. blok prednášok
19:00	 spoločenský večer (krst publikácie)

Štvrtok 13. 9. 2018
9:00 – 12:30 2. blok prednášok
12:30 – 14:00 obed
14:00 – 17:00 3. blok prednášok
18:00 – 19:00 prehliadka mesta

Piatok 14. 9. 2018
8:00
pôdoznalecká exkurzia (ukončenie o 15:00, odchod účastníkov)
Terénna pôdoznalecká exkurzia
Na exkurzii budú prezentované špecifické pôdneho typy Záhoria, (umbrizeme a smonice)
a Malých Karpát (rendzina). Predpokladaná trasa exkurzie: trasa Záhorie – Malé Karpaty –
PVOD Kočín (občerstvenie) – Bratislava. Súčasťou exkurzie bude návšteva Smolenického
zámku.

███ Abstrakty

Abstrakty zasielajte prostredníctvom on-line registrácie na www.pedologia.sk. V časti
príspevok po potvrdení aktívnej účasti sa rozbalia ďalšie položky na zadávanie informácií
o príspevku. Samotný abstrakt vo formátoch MS Word, (.doc, .docx, .rtf ) prípadne Open
Office (.odt), Pages (.pages) môžete vložiť cez tlačidlo Vybrať súbor. Abstrakty budú publikované v zborníku abstraktov. Termín dodania abstraktu 30. 6. 2018.
Príspevky, ktoré budú navrhnuté na orálne prezentácie, resp. postery oznámime v druhom cirkulári konferencie, ktorý bude distribuovaný v priebehu mesiaca august 2018.
Súčasťou konferencie bude prezentácia pripravovanej publikácie: 100 rokov spoločnej
histórie českej a slovenskej pedológie. Cieľom publikácie je vystihnúť najdôležitejšie
momenty vývoja pedologického výskumu na Slovensku a v Čechách. Bude obsahovať
kapitoly z rokov: 1918 – 1948, 1948 – 1993 a 1993 – doteraz. Súčasťou bude zoznam (encyklopédia) významných osobností pedológie od roku 1918. Editormi publikácie sú Jaroslava Sobocká a Bořivoj Šarapatka. Publikácia vrátane tímu spolupracovníkov by mala byť
prezentovaná v priebehu konania konferencie.

Hotel
SOREA REGIA

Ubytovanie
Hotel SOREA REGIA ****
adresa: Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava
✆ +421 2 3211 2870
✉ regia@sorea.sk
http://www.sorea.sk/bratislava/hotel-sorea-regia
Ubytovanie v hoteli SOREA podľa výberu:
2-lôžková izba (cena pre 1 osobu) 69,– € /noc (bez raňajok, raňajky 8,– €)
2-lôžková izba (cena pre 2 osoby) 74,– € /noc (bez raňajok, raňajky 8,– €)
Služby:
• parkovisko pri hoteli je pre hostí bezplatné
• wifi dostupné na každej izbe
Ubytovanie si každý hradí sám, rezervácia ubytovania je na heslo: pedológia.
Stravovanie
Raňajky nie sú povinné, možno ich objednať za 8,– € na osobu. Obedy (12. – 13. 9. 2018)
budú zabezpečené v reštaurácii hotela a sú súčasťou registračného poplatku.
Dopravné spojenie
• príjazd diaľnica D2 z Českej republiky (Lamačská – Brnianska – Pražská ul. – hotel SOREA
REGIA) 5,9 km
• príjazd diaľnica D1 smer Žilina – Bratislava (Prístavný most – Einsteinova ul./Aupark)
6,5 km
• hraničný prechod Berg smer z Rakúska cca 8 km
• historické centrum Bratislavy – 15 min pešou chôdzou, 2 zastávky mestskou hromadnou dopravou
• príjazd vlakom: električka č. 1 na Vysokej prestup na električku č. 5 (zastávka Park kultúry)

