
 
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, Sekcia systematickej botaniky a geobotaniky 

a Stredoslovenská pobočka SBS 
 
 

Vás srdečne pozývajú na podujatie 
 

Dvojdňová pracovná floristicko-fytocenologická exkurzia 
do Kremnických vrchov po stopách Doc. J. Futáka 

 
ktorá sa uskutoční v dňoch 18.-19. júna 2013 vo Zvolene 

 
Ubytovanie pre účastníkov: Vysokoškolský študentský domov TU vo Zvolene 
v dvojposteľových izbách (2 + 2 so spoločnou kúpeľňou) v cene 8 € za noc.  
Program: Dvojdňová exkurzia s využitím hromadnej dopravy do blízkeho okolia Zvolena alebo 
čiastočne aj peši (dostupné lokality z miesta ubytovania), smerujúca do oblasti Kremnických vrchov 
(Veľká Stráž, okolie Kováčovej a Turovej), ktorá bude zameraná najmä na xerotermnú, lesostepnú 
a lesnú flóru a vegetáciu, s cieľom preveriť v teréne aktuálny stav lokalít, navštevovaných 
a botanicky spracovaných Doc. J. Futákom pred zhruba 70 rokmi (výsledky publikoval 
v monografii Kremnické hory v r. 1943).  
Predpokladajú sa dve celodenné terénne exkurzie s možnosťou čiastočného rozdelenia trás 
alebo deľby práce (podľa počtu potenciálnych účastníkov a ich zamerania). Získané floristické 
a fytocenologické výsledky spracujeme, vyhodnotíme, porovnáme s historickými údajmi 
a prednesieme vo forme prezentácie na Jubilejnej konferencii, venovanej J. Futákovi, ktorá sa 
plánuje na r. 2014. 
Plánovaný začiatok: 18. júna v ranných hodinách, plánované ukončenie: 19. júna podvečer 
(presný časový rozvrh a plánovanie konkrétnych trás oznámime záväzne prihláseným účastníkom). 
 
Cestovné náklady a stravu si účastníci hradia sami, pričom SBS finančne prispeje na 
ubytovanie a na miestnu dopravu v okolí Zvolena (výška príspevku bude závisieť od počtu 
účastníkov). 
 
Upozornenie: Exkurzia nie je určená pre začiatočníkov ako náhrada floristického kurzu, naopak, 
určená je pre tých, ktorí už rastliny (aspoň niektoré ich skupiny) vedia určovať a môžu v teréne 
pomôcť pri inventarizácii. 

 
Tešíme sa na Vašu účasť! 

 
RNDr. Judita Kochjarová, CSc. 

Predseda Sekcie systematickej botaniky a geobotaniky 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prihláška: 

Mám záujem o exkurziu – Meno: ..................................................................................... 

Podpis: ..............................................................................................................................  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Záväzné prihlášky zasielajte do 31. 5. 2010 na adresu: 
RNDr. Judita Kochjarová, CSc., Botanická záhrada UK, 038 15 Blatnica č. 315, alebo elektronicky: 
kochjarova@rec.uniba.sk alebo na tel. 043/4948213 (práca, BZ UK). 


