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Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Regionálne pracovisko Banská Bystrica

Mládežnícka 36, P. O.Box 9
974 04 BANSKÁ BYSTRICA

Tel.: +421 (0)48 4230473 Fax: +421 (0)48 4135272
E-mail: kobza.vupop@bystrica.sk

Ďalšie spolupracujúce organizácie:
Odbor pôdoznalectva a ochrany pôdy SAPV

Katedra pedológie a geológie FAAPZ SPU Nitra
Katedra pedológie PRIF UK Bratislava

Ústav ekológie lesa SAV Zvolen

Registrácia, vložné
Registračné poplatky zahrnujú organizačné náklady, spoločenský večer, exkurziu a jeden výtlačok 
zborníka
Základné vložné ......................................................................................................... 2 500,– Sk   
Študenti, dôchodcovia ................................................................................................ 1 900,– Sk   
Úhrada vložného ......................................................................................................31. júl 2008
Všeobecná úverová banka a. s.,  
pobočka Bratislava-Ružinov, Jašíkova 8, Bratislava
Číslo účtu: 2242127951/0200 
IBAN: SK34 0200 0000 0022 4212 7951, SWIFT: SUBASKBX
IČO: 30858895
Názov účtu: Societas pedologica slovaca
Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 2008-2

Miesto konferencie
Konferencia bude prebiehať konferenčnom centre hotela KASKÁDY v obci Sielnica,  adresa: 
Letecká 12, 962 11 Sliač, Slovensko, webová stránka www.hotelkaskady.sk

Organizačné pokyny



Ubytovanie
Účastníci budú ubytovaní v hoteli KASKÁDY podľa výberu:
2-posteľové bez balkóna (cena pre 2 osoby) ................................................................ 3 250,– Sk
2-posteľové s balkónom (cena pre 2 osoby) ................................................................. 3 450,– Sk
1-posteľové s balkónom (cena pre 1 osobu) ................................................................ 2 600,– Sk
V cene ubytovania je zahrnuté:

raňajky v reštaurácii od 06:30–10:00 
termálny bazén 2 hod. za  deň 
sauna 
fitcentrum 
parkovisko pred hotelom 
internet na každej izbe.

Ubytovanie si každý hradí sám, platí zľava 10% z ceny pre účastníkov konferencie. Rezerváciu 
urobí organizačný výbor podľa registračnej prihlášky. Rezervácia ubytovania je do 13. 9. 2008 bez 
výnimky.

Dopravné spojenie
Miesto konferencie sa nachádza na strednom Slovensku na úpätí malebných Kremnických 

vrchov na dopravnej trase medzi Zvolenom a Banskou Bystricou (viď. mapa na registračnom 
liste). Dostupnosť do miesta konferencie je jednak železničnou dopravou alebo autobusom do 
Zvolena a odtiaľ autobusom do obce Sielnica. K hotelu je to max. do 1 km (pešo 10–15 min.). 
V prípade potreby kontaktujte prosím organizačný výbor, ktorý Vás a Vašu batožinu dopraví do 
miesta konferencie. Ako najvhodnejšie doporučujeme použiť osobné auto (po diaľnici E77).

Stravovanie
Obed bude zabezpečený formou bufetového stola v cene 400,– Sk (obed si každý hradí sám). 

V registračnej prihláške prosíme označiť záujem o obed. Na spoločenský večer Vás pozýva organi-
začný výbor. Pre pôdoznaleckú exkurziu budú zabezpečené balíčky.

Konferencia 
Konferencia sa bude skladať z jedného prednáškového dňa a jedného dňa terénnej exkurzie. 

Program konferencie bude orientovaný na pomerne citlivú a pálčivú tému – ochrany pôdy ako 
národného bohatstva štátu. V súčasnosti sa táto téma dostáva do popredia nielen v odbornej 
sfére, ale zaujíma i laickú verejnosť vrátane štátnej správy. Ide predovšetkým o neodôvodne-
né zábery pôdy na iné než poľnohospodárske účely a evidenciu degradovaných pôd v rôznych 
formách postihnutia. Na druhej strane stojí snaha pôdoznalcov a ostatných odborníkov zachovať 
a udržať funkcie pôd, ktoré jej dala do vienku príroda. Prezentované budú 3 prednáškové bloky 
(oslovení prednášatelia kľúčových referátov): 
1. Ochrana pôdy a tvorba legislatívy (P. Bielek, R. Szallayová)
2. Funkcie pôdy z hľadiska udržateľného využívania krajiny (J. Gregor, B. Juráni)
3. Vývoj a degradácia pôd vo vzťahu ku kvalite života (J. Kobza, V. Pichler).

•
•
•
•
•
•



Predbežný program
Utorok, 14. 10. 2008
Príchod účastníkov vo večerných hodinách, ubytovanie
Registrácia
Streda, 15. 10. 2008
8,00 Registrácia účastníkov
9,00 Zahájenie konferencie
9,00–12,00  1. blok prednášok
12,00–13,00  Obed
13,00–17,00  2. a 3. blok prednášok
20,00–24,00  Spoločenský večer
Štvrtok, 16.10.2008
8,00 pôdoznalecká exkurzia, ukončenie o 16,00, odchod účastníkov.

Terénna pôdoznalecká exkurzia
sa bude orientovaná na prezentáciu špecifického pôdneho typu vulkanických pohorí, vyskytujú-
ceho sa na Slovensku – andozemí, ktoré sa nachádzajú v blízkosti konania konferencie. 
Predpokladaná trasa exkurzie: Sielnica – Kremnické Bane (návšteva geografického stredu Európy) 
– Suchá hora (profily andozeme modálnej, resp. kambizeme andozemnej) – Kremnica (múzeum 
mincovne) – Sielnica.

Príspevky
Príspevky pre uverejnenie v tlačenom zborníku vyžadujeme vopred. Budú prijaté až po zaplatení 
registračného poplatku a poskytnuté v deň konferencie. 
Termín dodania príspevku: 31. august 2008
Prosíme dodržať navrhovanú schému príspevku vrátane abstraktu v SK (CZ) a EN. 

Formát príspevku do zborníku: 

Názov príspevku: Times New romaN 14 pT, 
tučne, veľké písmená
meno a priezvisko: times new Roman, 12 pt, tučne
Pracovisko vrátane adresy: Times New Roman, 11pt,  italic
Text: Times New Roman 11. Riadkovanie: single medzery
nadpisy kapitol (Úvod ...) times new Roman 12 pt., tučne.
Navrhovaná schéma príspevku: 
Abstrakt + kľúčové slová v SK (CZ) a EN
Úvod
Materiál a metódy
Výsledky a diskusia
Záver
Literatúra
Maximálny rozsah príspevku do zborníka je  6 strán. 
Príspevky, ktoré budú navrhnuté na orálne prezentácie, resp. postery oznámime v druhom cirku-
lári konferencie, ktorý bude distribuovaný v priebehu mesiaca september 2008.




