Societas pedologica Slovaca

a

Česká pedologická společnost

v spolupráci s
NPPC – Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava
NLC – Lesníckym výskumným ústavom Zvolen
a Mestom Dudince

Vás pozývajú na
medzinárodnú slovensko-českú konferenciu

Pedologické dni 2016
na tému

Pôda v krajine
jej význam, postavenie a zraniteľnosť
Dudince 7. – 9. september 2016

Pôda v krajine

Pôda je všeobecne chápaná ako obmedzený a v podmienkach ľudského
života neobnoviteľný prírodný zdroj, má veľkú variabilitu v priestore
i čase a veľmi rýchlo môže podliehať rôznym degradačným vplyvom.
Má rôzne funkcie, ktoré sú dôležité z hľadiska poľnohospodárstva,
lesného hospodárstva, zabezpečenia kvality životného prostredia,
ochrany prírody, krajinnej architektúry a mestského života. Pôdny fond
je ohrozovaný viacerými hrozbami ako je degradácia pôdy a krajiny,
zábery poľnohospodárskej pôdy, globálne hrozby (dopady klimatickej
zmeny, strata biodiverzity, potravinová bezpečnosť, prejavy sucha
a dezertifikácie). Pre zabezpečenie týchto potrieb je dôležité vyvinúť
multidisciplinárny výskum pôdy, ktorý by reflektoval zraniteľnosť
pôdneho systému a ktorý by napomohol k obnove a udržaniu hlavných
pôdnych funkcií k udržateľnému manažmentu pôd. Konferencia by mala
prezentovať prierezové problémy zahrňujúce poľnohospodársku, lesnícku
a environmentálnu tematiku a integrované plánovanie krajiny.
Miesto konania: Hotel Minerál, Dudince
Termín konania: 7. – 9. September 2016
Vedecký výbor:
doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD.
Ing. Pavel Pavlenda, CSc.
prof. Ing. Jozef Kobza, CSc.
Doc. Ing. Erika Gömöryová, CSc.
Doc. Ing. Nora Polláková , PhD.
prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
doc. Ing. Radim Vácha, PhD.

Organizačný výbor:
RNDr. Blanka Ilavská, PhD.
Ing. Jozef Capuliak PhD.
RNDr. Emil Fulajtár, PhD.
Ing. Jozef Mališ, PhD.
Mgr. Andrej Hrabovský, PhD.
Ing. Karol Végh
Dominika Čapkovičová
Štepánka Kaničková

Predbežný program
7. september 2016

09:00 – 10:30
11:30 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 15:30

registrácia

úvodné prejavy (zástupcovia MPRV SR, NPPC – VÚPOP, VUC BB,
Mesto Dudince)
1.Blok „Pôda a jej postavenie v spoločnosti“

kľúčový referát
prednášky

15:30 – 16:00
16:00 – 17:30
19:00

prestávka

prednášky

spoločenský večer

8. september 2016

2. Blok „Multidisciplinárny výskum pôdy a jej zraniteľnosť“ I.

09:00 – 11:00

prednášky

13:00 – 14:30

obed

11:00 – 11:30
11:30 – 13:00

prestávka

prednášky

3. Blok „Multidisciplinárny výskum pôdy a jej zraniteľnosť“ II.

14:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:30
17:30

09:00 – 14:00

prednášky
prestávka

prednášky

záverečná diskusia a ukončenie oficiálnej časti konferencie
9. september 2016

pôdoznalecká exkurzia – Hontiansky región (vedie: Ing. Jozef Capuliak, PhD, Ing. Jozef Mališ, PhD). Pre exkurziu bude pripravený
exkurzný sprievodca. Obed bude poskytnutý.

členovia SPS a ČPS
nečlenovia

Registračný poplatok
70,– €
doktorandi
50,– €
80,– €
dôchodcovia (nepracujúci) 50,– €

Registračný poplatok zahrňuje organizačné náklady, prípravu a tlač zborníka
abstraktov, spoločenský večer, občerstvenie a obedy počas konferencie (7. a 8. september 2016)
Termín registrácie vrátane dodania abstraktu príspevku: 31. máj 2016.
Zaregistrovať sa môžete na webstránke konferencie

www.pedologia.sk/pdd2016/index.html

Platba vložného
Všeobecná úverová banka a. s., pobočka Bratislava-Ružinov
IBAN: SK34 0200 0000 0022 4212 7951
BIC: subaskbx IČO: 30858895
Názov účtu: Societas pedologica slovaca, o.z.
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2016-1
Do správy pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko platiteľa.

Ubytovanie je zabezpečené v hoteli MINERÁL
(v mieste konferencie)
www.hotelmineral.sk/
v jedno a dvojlôzkových
izbách.
Cena za jednolôžkovú izbu:
49,– € / noc pre 1 osobu.
Cena za dvojlôžkovú izbu:
70,– € / noc pre 2 osoby.
Účastníci konferencie si
rezerváciu izieb a platbu
zabezpečujú sami.

Doprava
Dudince, najmenšie slovenské mesto sa nachádza na juhu Stredného Slovenska
v regióne Hont. Leží na medzinárodnej ceste E 77 spájajúcu Krakov (PL) s Budapešťou (HU). Najrýchlejší prístup je vlakom alebo autobusom do Zvolena, Levíc
alebo Nitry a odtiaľ autobusom do Dudiniec (mesto nemá vlakové spojenie), resp.
priamo autom alebo autobusom do Dudiniec.
Príspevky
Orálne prezentácie budú vybrané vedeckým výborom konferencie. Ostatné
príspevky bude možné prezentovať ako postery (formát A0). Príspevky bude
možné publikovať v špeciálnom čísle Vedeckých prác NPPC – VÚPOP.
Termín dodania príspevku: v dňoch konferencie
Názov príspevku:

Formátovanie textu príspevku:

Times New Roman 14 pt, tučne, veľké písmená
Meno priezvisko: Times New Roman, 12 pt, tučne
Pracovisko vrátane adresy: Times New Roman, 11 pt, kurzíva
Text: Times New Roman 11
Nadpisy kapitol (Úvod ...) Times New Roman 12 pt, tučne
Navrhovaná schéma príspevku:
Abstrakt + kľúčové slová (slovensky, anglicky)
Úvod
Materiál a metódy
Výsledky a diskusia
Záver
Literatúra

