
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV,  
Katedra botaniky FAPZ SPU v Nitre,  

a 
Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Ponitrie 

   
Vás srdečne pozývajú na 

   

11. zjazd Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV 
   

10. – 13. september 2019, Nitra 
 

Rokovania zjazdu budú v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v 
Nitre. 

   

Predbežný program zjazdu: 
10. september:  

10.00 – registrácia účastníkov, ubytovanie 
12.00 – obed 
13.00 – zahájenie zjazdu, plenárne prednášky 
15.00 – 17.00 hod. – Valné zhromaždenie SBS 
19.00 hod. – slávnostná večera (formou švédskeho stola, zdarma pre všetkých 
účastníkov zjazdu). 

11. september: rokovanie zjazdu, po obede posterová sekcia, exkurzia do Botanickej 
záhrady SPU. 

12. september: rokovanie zjazdu, po obede exkurzia do Zoborských vrchov. 
13. september: exkurzia na slaniská Siky pri obci Močenok. 
   

Dôležité informácie: 
Ubytovanie je zabezpečené v študentskom domove SPU (Akademická 1755), cca. 10 

min. chôdze od areálu SPU v dvojposteľových izbách. Cena  izby je 12,50 
€/noc/osoba.  

Celodenná strava je zabezpečená v priestoroch jedálne študentského domova 
Bernolák. Predbežná cena za stravu je 11 €/deň (raňajky 3,30 €, obed 4,10 €, 
večera 3,60 €). Presná cena za stravu bude určená podľa množstva prihlášok a 
aktuálnych cien potravín. 

Vložné pre riadnych členov SBS je 50 €, pre študentov a dôchodcov 25 €.  
Záväznú prihlášku pošlite najneskôr do 31. mája 2019. 
Druhý cirkulár s podrobným programom, poštovou poukážkou na zaplatenie 

vložného a pokynmi pre autorov príspevkov bude rozposlaný začiatkom júla len 
pre prihlásených účastníkov. 

Príspevky prezentované na zjazde budú (v prípade záujmu prednášajúcich a dodržaní 
patričnej kvality) publikované v špeciálnom čísle časopisu Biologia. 

   
Bližšie informácie poskytuje doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD. (kontakt pozri nižšie, 
preferovaná korešpondencia cez e-mail). Informácie aj na www.sbs.sav.sk. 

 

Záväzná prihláška  
na 11. zjazd SBS v Nitre, 10.–13. septembra 2019 

(vyplňte paličkovým písmom) 
 

Meno a priezvisko, tituly: ................................................................................................. 

Adresa, vrátane PSČ: ........................................................................................................ 

........................................................................................................................................... 

E-mail: ................................................................. Tel.: .................................................... 

Názov príspevku: .............................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................. 

Príspevok bude vo forme (zakrúžkujte):  prednáška  poster 

Pri prednáške mám nasledovnú požiadavku na techniku (zakrúžkujte):  
dataprojektor         iné (upresnite): 
 
Mám záujem o ubytovanie v dňoch (zakrúžkujte):    10./11. 9.    11./12. 9.    12./13. 9. 

Na izbe chcem bývať s: ................................................................................................... 
(vypĺňať iba pri konkrétnom záujme a zhodne tí, čo chcú bývať spolu) 
 
Objednávam si stravu v dňoch (zakrúžkujte typ a chod):       mäsité         bezmäsé 
   
10. 9.:  obed 
11. 9.:  raňajky obed večera 
12. 9.:  raňajky obed  večera 
13. 9.:  raňajky  
   
Dátum a podpis: .............................................................................................................. 
 
Prihlášku (podpísanú, s označenými požiadavkami) zašlite (poštou alebo 
elektronicky) na adresu:  

doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD., Katedra botaniky, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 
Nitra, e-mail: pavol.elias.jun@gmail.com 
 

Prihlášky zasielajte najneskôr do 31. 5. 2019.  
V prípade zvýšeného záujmu budú mať prednosť skôr prihlásení. 

 
Organizačný výbor zjazdu: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD. (predseda; FAPZ SPU Nitra), 
prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc. (FAPZ SPU Nitra), Ing.. Ľuba Ďurišová, PhD. 
(FAPZ SPU Nitra), Mgr. Jaroslav Košťál, PhD. (ŠOP SR S-CHKO Ponitrie), RNDr. 
Pavol Mereďa, PhD. (BÚ CBRB SAV, Bratislava), prof. Ing. Viera Paganová, PhD. 
(FZKI SPU, Nitra), RNDr. Milan Valachovič, DrSc. (BÚ CBRB SAV, Bratislava).  


