Societas pedologica Slovaca

a

Česká pedologická společnost

pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

v spolupráci s organizáciami

NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava

Mesto Skalica

Vás pozývajú na
medzinárodnú slovensko-českú konferenciu

PÔDOZNALECKÉ DNI 2014
na tému

Ekosystémové zložky pôd
v poľnohospodárskej a lesnej krajine
Poďme hovoriť o pôde!

SKALICA
9. – 11. september 2014
1. oznam, registrácia

Poďme hovoriť o pôde!
Pôda je tenká vrstva organického a anorganického materiálu na zemskom povrchu, ktorá
vznikla a bola ovplyvnená okolitými faktormi ako je pôdotvorný substrát, klíma, organizmy,
topografia a čas. Pôda poskytuje základňu pre zakorenenie a rast rastlín a ekosystémové služby. Pôda je ohraničeným prírodným zdrojom a počas jedného ľudského života je neobnoviteľná. Je základňou pre rozvoj poľnohospodárstva a udržateľný vývoj krajiny a poskytuje zdroje
pre potraviny, krmivá, palivo, prístupnosť k vode a živinám. Pôda všetkých zaujíma ako súčasť ekosystémov, ako zdroj pre suroviny, ako nehnuteľný majetok, ako chránený prírodný
zdroj. Má svoje zastúpenie v medzinárodnej i národnej legislatíve, v opatreniach Programu
rozvoja vidieka a v pozemkových úpravách. Neustále sme konfrontovaní s problémami tzv.
bielych plôch, zanedbaných a opustených území, máme skúsenosti s rozširujúcou sa urbanizáciou a zábermi kvalitných poľnohospodárskych pôd pre nepoľnohospodárske účely. Zaujíma nás ako riešiť tvorbu cien pozemkov, ako riešiť vlastnícke a užívateľské vzťahy. Veľa krát sa
stretávame s nešetrným zaobchádzaním s pôdou čoho výsledkom býva fyzikálna, chemická
i biologická degradácia pôd.
Prečo je v mysliach ľudí tak slabé povedomie o ochrane pôdy a prečo o pôde musíme stále
hovoriť? Aké má pôda limity, akú má schopnosť odolávať nepriaznivým vplyvom? Vieme, že
len zdravá pôda môže produkovať kvalitné a zdravé potraviny, a tak v konečnom dôsledku
zabezpečí kvalitný život ľudí.
To všetko sú otázky a témy, ktoré budú predmetom jednania konferencie Pôdoznaleckých
dní 2014 v Skalici a kde nezastupiteľnú účasť majú nielen vedci a odborníci, ale aj ľudia s praxe, štátna a verejná správa či mimovládne organizácie, ktorých srdečne na toto stretnutie
pozývame!
Miesto konania: Skalica, Dom kultúry, Nám. Slobody 96
Termín: 9. – 11. september 2014
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Organizačný výbor:
RNDr. Emil Fulajtár, PhD.
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doc. Ing. Erika Gömöryová, CSc.
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Spolupodieľajúce sa organizácie:
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PD Podolie
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Predbežný program
9. september 2014
09:00 – 10:30 registrácia
10:30 – 11:30 – úvodné prejavy (zástupcovia
MPRV SR, NPPC VÚPOP, SPPK, Mesto
Skalica)
11:00 – 12:30 – kľúčový referát (Sobocká,
Sviček)
12:30 – 14:00 – obed
14:00 – 15:30 – 1. blok prednášok
15:30 – 16:00 prestávka
16:00 – 17:30 – 2. blok prednášok
19:00 – spoločenský večer

10. september 2014
09:00 – 11:00 – 3. blok prednášok
11:00 – 11:30 – prestávka
11:30 – 13:00 – 4. blok prednášok
13:00 – 14:30 – obed
14:30 – 16:00 – 5. blok prednášok
16:00 – 16:30 prestávka
16:30 – 17:30 – 6. blok prednášok
17:30 – záverečná diskusia
18:00 – prehliadka historického centra
Mesta Skalica

11. september 2014
09:00 -16:00 pôdoznalecká exkurzia (vedie: RNDr. Emil Fulajtár, PhD. a Ing. Mgr. Martin
Vičan)
Predbežná trasa :
Pre exkurziu bude pripravený exkurzný sprievodca. Obed bude poskytnutý.
Registračný poplatok: členovia 70,– €
nečlenovia 80,– €
Registračný poplatok zahrňuje organizačné náklady, prípravu a tlač zborníka abstraktov,
spoločenský večer, občerstvenie a obedy počas konferencie (9. a 10. september. 2014)
Termín registrácie vrátane dodania abstraktu príspevku: 30. jún 2014
Kde:
Všeobecná úverová banka a. s., pobočka Bratislava-Ružinov
Číslo účtu: 2242127951/0200 IBAN: SK34 0200 0000 0022 4212 7951
IČO: 30858895
BIC: subaskbx
Názov účtu: Societas pedologica slovaca
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2014-1
Do správy pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko platiteľa.

Možnosti a ceny ubytovania
Hotel
Hotel Sv. Michal
Potočná 260/40,
www.hotelsvmichal.sk
Hotel Tatran
Nám. Slobody 98
www.hoteltatran.sk
Penzión na Potočnej
Potočná
www.penzionnapotocnej.sk
VŠ internát Didaktik s. r. o.
Pod kalváriou 22
http://www.hotelsvmichal.sk/ internat@didaktik.sk

Izby
Jednoposteľová
Dvojposteľová
prístelka
Jednoposteľová
Dvojposteľová
prístelka
Apartmán
Jednoposteľová
Dvojposteľová
Apartmán
Dvojposteľová
Trojposteľová

Cena v €
49,–
62,–
17,–
20 – 25,–
37,–
10,–
45,–
30,–
40,–
60,–
5,–
5,–

Hotely sú rezervované pre účastníkov konferencie do 8. 8. 2014, účastník si zabezpečuje
a hradí ubytovanie sám.

Príspevky
Orálne prezentácie budú vybrané vedeckým výborom konferencie. Ostatné príspevky bude
možné prezentovať ako postery (A0 formát). Príspevky bude možné publikovať v špeciálnom čísle Vedeckých prác NPPC-VÚPOP.
Termín dodania príspevku: v dňoch konferencie
Formátovanie textu príspevku:
Názov 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, italic
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

Registrácia (návratka)
PEDOLOGICKÉ DNI 2014
Skalica, 9. – 11. september 2014
OSOBNÉ ÚDAJE
Meno:
Priezvisko:
Tituly:
Organizácia:

Adresa:
Mesto:

PSČ:

Štát:

Telefón:

E-mail:

Príspevok
Autor(i) príspevku

Názov príspevku + abstrakt

Prezentácia:
Účasť na exkurzii :

□
áno □
orálna

□
nie □

poster

ODOSLAŤ

