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Dňa 12.4.1985 sa v Bratislave konalo valné zhromaždenie
Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV. Prítomní si vypoču
li a odsúhlasili správu o činnosti a hospodárení za r. 1984
a správu revízorov. Počas roka vstúpilo do našej organizácie
27 nových členov a traja vystúpili. Zomrel zaslúžilý člen
RNDr. Anton Kocian a doc.RNDr. Jozef Rácz, CSc. - česť ich pa
miatke!
Jednomyselne bol prijatý a realizovaný návrh udeliť Holubyho pamätnú medailu autorom diela Plastidy /1984/ doc. RNDr. M.
Bobákovi, CSc., doc. RNDr. R. Herichovi, CSc. a doc. RNDr. J.
Hudékovi, Coc.
Pritemní si vypočuli informáciu pracovníčok Výskumného ústa
vu pedagogického o náplni učebných osnov na základných a gymna
ziálnych školách. Prednášajúce /dr. Korábové, dr. Lenochové/
oboznámili členov jednak o súčasnom stave ale aj o príprave no
vých stanov a vyzvali ich k užšej spolupráci. K tomuto bodu
bola konštruktívna diskusia.
Valné zhromaždenie odporučilo naďalej pokračovať v začatej
akcii hľadania cesty na zosúladenie záujmov ochrany bioty
a ekonomiky z hľadiska ochrany rastlinných druhov a spoločenstiev
Od všetkých členov sa žiada napomáhať pri zabezpečovaní ochrany
a využitia genofondu.
Hlavný výbor bBS bol poverený hľadať cesty a formy uverej
ňovania botanických diel a floristických príspevkov a od členov
sa žiada aby iniciatívne predkladali materiály na zverejňovanie
do botanických časopisov. Hlavný výbor požiada edičnú radu
pri SAV, aby ôalšie zväzky Flóry Slovenska vydávali aspoň
v 3 000 exemplároch, ako v prípade 3. zväzku.
Valné zhromaždenie odporučilo uskutočniť spoločné zasadanie
HV ČSBS a HV SBS, aby sa definitívne dohodli vzájomné vzťahy
a právomoc v duchu novelizovaných stanov.
/
V súlade s novelizovanými stanovami sa po udelení absoluto
ria odstupujúcemu výboru spoločnosti uskutočnili voľby do Hlav
ného výboru SBS na funkčné obdobie 1965-1988. Po ukončení valné
ho zhromaždenia si novozvolení členovia HV SBS rozdelili funk
cie. Upresnenie organizačnej štruktúry SBS sa riešilo na zasada
ní rozšíreného HV .jBS dňa 22.5.1985-
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Hlavný výbor SBS pri SAV
Predsedníctvo:

Doc. Ing. P. Benčať, Dr.oc.
akademik S. Hejný
Ing. J. Kolek, Dr.Sc.
RNDr. H. Oťahelová,CSc.
RNDr. E. Kmeťové, CSc.
RNDr. J. Michalko, CSc.

Členovia:

IíNDr. T. Baranec, CSc.
RNDr. T. Ješko, CSc.
RNDr. S. Maglocký, CSc.
RNDr. T. Schwartzové
RNDr. M. Zaliberovŕ, CSc.
Doc. Ing. M. Križo, CSc.
RNDr. M. Repčék, CSc.
Ing. A. Žejová, CSc.

Náhradníci:

-

predseda
podpredseda
podpredseda
vedecký tajomník
hospodár
člen
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RNDr. P. Eliáš, CSc.
RNDr. K. Bacigélové, CSc.
RNDr. K. Mičieta, CSc.

y

,/ '
Revízori:
>

RNDr. Z. Dúbraveové
RNDr. 0. Erdelské, CSc.

Organizačné štruktúra
Pobočka v Nitre:
predseda: Ing. A. Žajová, CSc,
tajomník: RNDr. P. Mercel, CSc.
Stredoslovenské pobočka vo Zvolene:
predseda: doc. Ing. M. Križo, CSc.
tajomník: Ing. M. Manica, CSc.
Východoslovenské pobočka v Košiciach:
predseda: RNDr. M.Repčék, CSc.
tajomník: RNDr. S. Mochnacký
Sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
predseda: RNDr. S. Maglocký,CSc.
tajomník: RNDr. V. Banásová, CSc.

/
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Sekcia r-stlinnej fyziologie:
predseda: RNDr. T. Ješko,CSc.
tajomník: RNDr. E. Masarovičové,CSc.
sekcia algologické:
predseda: RNDr. F. Hindék, Dr.Sc.
tajomník: RNDr. M. Horečka
Sekcia pre výskum synantropnej flóry a vegetácie:
predseda: RNDr. T. Krippelové, CSc.
tajomník: RNDr. M. Zaliberové, CSc.
Pracovna skupina dendrologická:
predseda: RNDr. T. Baranec, CSc.
tajomník: Ing.
F. Benčať,
Pracovná skupina rastlinných explantétov:
predseda: doc. RNDr. К. Erdelský, CSc.
tajomník: RNDr. D. Liškové, CSc.
Pracovná skupina cytologie:
predseda: doc.RNDr. A. Murín, CSc.
tajomník: RNDr. A. Lux, CSc.
Komisia pre prácu s mládežou:
predseda: RNDr. P. Eliáš, CSc.
Komisia pre ochranu prírody:
predseda: RNDr. Š. Maglocký, CSc.
Pedagogické komisia:
predseda: RNDr. Lenochové, CSc.
tajomník: RNDr. Korábová
Kronikár: RNDr. Hrabovec, CSc.
Fotoarchivár: RNDr. A. Lux, CSc.
Redaktor Bulletinu SBS: RNDr. M. Zaliberové, CSc.
H. Oťahelová

- 4 _V_. _^oč n.í k_ k:ur;z ov_oBo_pr*e _rnlé<3.e
V dňoch 11.-14.júna 1985 sa na Ústave experimentŕlnej
biológie a ekológie CBBV JAV v Bratislave uskutočnili dva odbor
né kurzy BBS pre stredoškolskú mládež z Bratislavy a blízkeho
okolia / kurz floristický a kurz fyziologickej ekológie rastlín/.
Kurzov sa zúčastnilo cez 40 žiakov z 5 bratislavských gymnázií
a gymnázií v Pezinku, Senci a Trnave. Kurzy viedli členovia
komisie pre prácu s mládežou JBS pri oAV, vedeckí pracovníci
ÚEBE CBEV SAV v Bratislave, oddelenia systematiky rastlín a od
delenia produkcie ekosystémov. Uskutočnila sa tiaž exkurzia
na Devínsku Kobylu, ktorej sa zúčastnilo 22 žiakov.Prednášané
problematika účastníkov zaujala, čo sa odrazilo i v bohatej
diskusii.Ukázalo sa však, že kurz fyziologickej ekologie rast
lín je vhodnejší pre žiakov 2. a 3. ročníkov gymnázií. Pre ju
bilejný ročník kolektív prednášajúcich pripravil interné odbor
né texty, ktoré vydala SBS.

P. Eliáš

Floristický kurz Stredoslovenskej pobočky SBS pri SAV
vo Zvolene
Na podnet rozšíreného Hlavného výboru Slovenskej botanickej
spoločnosti a po dobrých skúsenostiach s floristickým kurzom,
usporiadaným Komisiou mládeže v Bratislave pre žiakov gymnázií,
urobila Stredoslovenská pobočka SBS 27.mája 1985 podobný kurz
pre žiakov gymnázií časti Stredoslovenského kraja. Kurzu sa
zúčastnilo 28 žiakov z gymnázii z okresov Rimavská Sobota,
Prievidza a Žiar nad Hronom.
Na prípravách, priebehu a exkurziách kurzu sa podielali:
doc. Križo, Ing, Koríneková, Ing.Manica.
Do prednáškovej časti sme zahrnuli rozšírenie rastlín s fyto
geografickým rozdelením Slovenska a CoSR, význam floristiky
z hľadiska systematickej botaniky i z hľadiska špeciálnych bo
taník v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a ochrane prí
rody, krajiny a životného prostredia. Ďalší okruh zahrnul zber
rastlinného materiálu, jeho konzerváciu, určovanie, etiketovanie a triedenie do herbářového dokladového systému.
Druhý deň sme venovali praktickej pochôdzke po karbonátoch
Banskobystrickej vrchoviny od železničnej zastávky Banské Bystrica
popod kotu Urpín, cez Radvanskú Jamku a Vartu na železničnú
zastávku Radvaň.
Záujem zo strany žiakov bol veľký. Dokumentuje to aj po
čet prítomných žiakov na kurze, ale aj záujem o podobné akcie
v dalších rokoch.
S poľutovaním konštatujeme, že sa na kurz neprihlásili
gymnazisti z blízkeho okolia /Zvolen, Banská Bystrica, Lučenec/.
M.Manica

Personálie
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V drahom polroka 1985 sa dožívajú významných životných
jabileí nasledovní členovia Slovenskej botanickej spoločnosti:
Aurel Dermek /6.7.1925/, RNDr. Eva Fajmonovó, CSc./21.8.1935/,
Doc. Dr. Vladimír Jamrich /21.9.1925/, RNDr. Terézia Lindauerová, CSc./4.10.1935/, Ing. bvetlana Tomanová, CSc./3.11.1935/,
p.b. Margita Uhrínová/143.0.1935/.
Výbor SBS želá jubilantom do ualších rokov dobré zdravie,
duševnú pohodu a úspechy v práci.

RNDr. Martin_Čeryenka_-_osemdesiatročný_
Dňa 6. júla 1985 dožil sa významného životného jubilea ^
v dobrom zdraví a plný duševných síl jeden z najstraších žijú
cich slovenských botanikov RNDr. Martin Červenka.
Narodil sa v Liptovskej Tepličke v rodine lesníka, ako je
den z 13 detí.
Po maturite na gymnáziu v Ružomberku rozhodol sa pre vy
sokoškolské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Kar
lovej v Prahe, s učiteľskou aprobáciou prírodopis-zemepis.
Po jeho ukončení pôsobil vo funkcii stredoškolského profesora
a neskôr i riaditeľa na gymnáziách v Rimavskej Sobote, Ružomber
ku, Trstenej, Piešťanoch a Komárne.V povojnových rokoch pôsobil
najprv na Pedagogickej fakulte v Bratislave, od r. 1953 na Vyš
šej "pedagogikeje a neskôr Vysokej pedagogickej škole v Brati
slave, ako učiteľ botaniky a zároveň vedúci biologických kate
dier. Po reorganizácii pedagogického školstva prijal pozvanie
na Katedru systematickej botaniky Prírodovedeckej fakulty UK
v Bratislave', kde prednášal na diaľkovom aj dennom štúdiu.
Má nehynúce zásluhy na vydaní početných skript z morfologie rast
lín a systematickej botaniky, učebníc a iných učebných pomôcok
z botaniky, je autorom mnohých populárno-vedeckých publikácii,
úspešným prekladateľom viacerých cudzojazyčných titulov, recen
zentom početných diplomových, rigoróznych, vedeckých prác a pod.
Jeho publikačná činnosť v oblasti botaniky je neobyčajne boha
tá a pestrá.
V mladších rokoch života sa aktívne zapájal do spoločens
kej, masovopolitickej a najmä odborárskej práce. Neúnavne praco
val a pracuje v Komisi pre slovenskú botanickú nomenklatúru a
terminológiu pri SAV. Celá jeho doterajšia práca pre rozvoj
slovenskej botaniky je veľmi významná a zasluhuje si vysoké spolo
čenské ocenenie.
Keu tu pri príležitosti jeho vzácneho životného jubilea
spomíname na neho, prajeme mu do dalších rokov života v mene ce
lej našej botanickej verejnosti pevné zdravie, dobrú pohodu,
spokojnosť a ešte veľa radosti z dalších úspechov na poli slo
venskej botaniky.
V. Peciar
RNDr._Ing1 Dezider_Magic_-_šesťdesiatpäťročný_
V tomto roku sa dožíva významného životného jubilea dlho
ročný člen Slovenskej botanickej spoločnosti Dr. Ing., Dezider
Magic,
z Hrnčiarskych Zálužian navštevoval gymnázium
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v Rimavskej Sobote a Tisovci. Vysokoškolské štúdium ukončil
a začal pracovať v Bratislave. Ako pedagogický pracovník pred
nášal a podieľal sa na budovaní botanických disciplín v Koši
ciach a vo Zvolene. Veľa terénnych prác vykonal pri typologic
kom mapovaní le3ov. Od roku 1964 pracuje na oddelení geobotani
ky ÚEBE CbEV oAV. Popri základnom výskume flory a vegetácie sa
zúčastnil vegetačného mapovania. Je spoluatorom diela Geobota
nická mapa Slovenska. Publikoval v Národnom atlase a v Ency
klopédii Slovenska, V časopisoch, v rozhlase, v televízii a
vo filme popularizuje a propaguje botanickú vedu. Viac rokov
bol členom a v rokoch 1969-1973 predsedom výboru Slovenskej
bota áčkej spoločnosti. Mimoriadne sa zaslúžil o vydarený zjazd
SBS v Tisovci, o vo ju aktivitu vyvíja v dobrovoľnej ochrane
prírody. Je členom ÚV SZOPK. 10 rokov viedol botanickú sekciu
v táboroch ochrancov prírody.
Do ďalších rokov mu prajeme, aby sa aj naďalej tešil
z dobrého zdravia a úspešne rozvíjal potrebnú starostlivosť
o ochranu flóry a vegetácie na Slovensku.
Š. Maglocký
._í£é?:._?i]|?2E_A2toš_-_šesťdesiatročný_
Ing. Tibor Antoš за narodil v Košiciach 9.4.1925., Po absol
vovaní gymnázia študoval v r oko ch 1946-195Q..na" Vysoké j~‘škole
poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva poľnohospodársky
odbor. Ako študent bol demonštrátorom, pomocnou vedeckou si
lou a výpomocným asistentom Botanického ústavu VŠPLI, kde
pracoval pod vedením Prof. Dr. J. Novackého. Ako vysokoškolský
pedagóg pre botanické disciplíny pôsobil na VŠPLI /1950-1952/,
Vysokej pedagogickej škole v Prešove /1952-1959/, Pedagogic
kom inštitúte v Košiciach /1959-1964/ a Pedagogickej fakulte
UPJŠ v Prešove -L964-1977/. Od roku 1978 je riaditeľom Botanic
kej záhrady Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach.
V publikačnej činnosti sa jubilant orientoval najmä na
floristiku a čiastočne aj na experimentálnu botaniku. 3 jeho
pedagogickou činnosťou súvisí spracovanie učebných textov
z viacerých botanických disciplín. Pozornosť venoval aj didak
tike botaniky.
Ing. T. Antoš je dlhoročným členom SBS a angažuje sa v prá
ci východoslovenskej pobočky ako člen jej výboru. Vysoko sa
hodnotí jeho systematické práca pri organizovaní Biologickej
olympiády.
Kolektív spolupracovníkov želá jubilantovi do ďalších
rokov pevné zdravie, úspechy v práci a veľa životného optimiz
mu.
M. Repčák
_BUPír_:J22ef_Huzulák_-_päťdesiatročný
V tomto roku oslávil svoje životné jubileum náš člen
RNDr. Jozef Huzulék. Dve funkčné obdobia bol členom ústredné
ho výboru SBS ako zodpovedný redaktor Bulletinu SBS.
Narodil sa 4. augusta 1935 v Bratislave. Vyštudoval Prí
rodovedeckú fakultu UK v Bratislave. Niekoľko rokov pôsobil
ako stredoškolský profesor, neskôr ako odborný asistent na Pe-

dagogickej fakulte v Trnave. Od roku 1964 pracoval v Sloven
skej akadémii vied v Bratislave, najprv na Úrade Predsedníc
tva SAV a Predsedníctve SAV^ potom na Botanickom ústave SAV,
Ústave experimentálnej biologie a ekológie O'BE'V SAV a na Ústa
ve hydrologie a hydrauliky oAV. Od roku 1965 pracuje na Výskum
nom ústave závlahového hospodárstva v Bratislave -Podunajských
Biskupiciach.
Vedeckú dráhu začal štúdiom minerálnej výživy rastlín,
v rámci sl členského projektu Medzinárodného biologického pro
gramu „Báb 1 študoval obsah minerálnych prvkov v listoch dre
vín. Potom sa zaujímal o vodnú prevádzku lesných drevín, pri
čom sa zameral hlavne na vodný potenciál listov a intenzitu
transpiračného prúdu v kmeňoch stromov. Výsledky zhrnul do mo
nografickej práce „Ekologicko-fyziologická štúdia vodného reži
mu lesných drevín VBiologi ké práce, VEDA,1981/. Okrem toho
publikoval ďalšie vedecbré práce.
Usiloval sa o'vypracovanie modelu dennej dynamiky vodného poten
ciá1u listov drevín. Na UHH SAV sa zameral na štúdium teploty
porastov poľnohospodárskych kultúr pre potreby výpočtu evspotranspirácie. Na súčasnom pracovisku sa venuje vodnej prevád
zke kultúrnych rastlín pre potreby ich pestovania v závlahových
podmienkach.
V ďalšej vedeckej práci na novom pracovisku a v osobnom
živote mu prajeme veľa úspechov.
P. Eliáš, V. Kozinka
Oznam

\

Výbor slovenskej botanickej spločnosti v snahe rozšíriť publi
kačné možnosti botanických príspevkov sa rozhodol uverejňovať
v Bulletine stručné floristické príspevky /zatiaľ max.30 kle
paných riadkov/. Perspektívne sa uvažuje rozšíriť rozsah Bul
letinu, čo záleží od technických možností spoločnosti a od poč
tu príspevkov, fiovtely, kým nie je vytvorená redakčná rada a
vypracované smernice na publikovanie, príspevky budú posudzo
vať predsedovia príslušných sekcií.
4
Obraciame sa preto na členov Slovenskej botanickej spoloč
nosti s prosbou o zasielanie príspevkov ha adresu Hlavného
výboru SBS, alebo na meno RNDr. M. Zal iberová, Cbc., oienkiewiczova 1, 814 34 Bratislava, vždy k 5.1. a k 5.S.
M. Zaliberové
Súčasné rozšírenie netýkavky malokvetej /Impatiens

Netýkavka malokvetá, jednoročná, bylina z rovnomennej čeľa
de so žltými kvetmi na dlhých stojkách prečnievajúcich nad lis
ty, pochádzajúca z južnej Sibíri a Mongolska, sa do Európy dos
tala v prvej polovici 19.storočia. Zdivočela z botanických
záhrad okolo r.1837 a odvtedy sa invázne šíri do prirodzených
i synantropných fytocenóz. Va Slovensku ju po prvý raz zistil
Bá^mler v r. 1897 v okolí Bratislavy /porov.^Záhradníkova 1984,
Flora Slovenska IV/1, str.29/. Domin /1938,Věda přírodní 19:
179-131/ ju zaznamenal na úpätí Vysokých Tatier po prvý raz
v r. 1935 a J. Veselý v r. 1937 s’'o hojnú pri trati v Tatran
skej Polianke a v tom istom roku tiež v parku v Trnave. Jej
súčasné rozšírenie na Slovensku presne nepoznáme, pretože o jej
výskyte máme doteraz málo údajov, ktoré nedávajú obraz o jej
skutočnom rozšírení /porov. Zahradníková l.c./. Chýbajú úda
je zo stredného a východného dlovenska. Hojne sa vyskýtuje

- s v Malých Karpatoch, najmä v Bratislavskom lesoparku. Zaz
namenali ju v lužných lesoch pri Dunaji, Hrone a Morave. Preni
ká i do chránených území: ze znamenal som ju napr.^v oPR Bo
ky pri Zvolene /19ВО/, v Arboréte Mlyňany /1981/, 2PR Dubník
pri jeredi /1985/ a na CHOP Báb pri Nitre /1985/. Rozširuje sa
pešou turistikou a najmä pri ťažbe drevn.
Netýkavka drobnokveta je vhodný modelový druh pre štúdium
biologických invázií. Pre poznanie histórie šírenia a súčasné
ho stavu rozšírenia sú nutné údaje o lokalitách s rokmi prvého
zistenia. Autor tohoto príspevku viac rokov študuje biológiu a
ekológiu I. parviflora a dalších druhov pre potreby kauzálneho
vysvetlenia invázie do prirodzených fytocenoz. Prteto uvíta všetky
informácie o lokalitách netýkavky -malokvetej. prípadne tiež
ďalších druhov /I.noli-tangere, I. glandulifera/, písomne na
adresu: P. Eliáš, Golianova 8, 917 00 Trnava, alebo telefonic
ky na bratislavskom tel. č. 373-294. Autorstvo nálezcov zosta
ne zachované.
Vyobrazenia druhu:
Bertová L. /red./,1984: Flóra Slovenska IV/1. Tab. 5, str. 28
Méjovský, J., Krejča,J., 1965: Rastliny lesov 1, obr. č. 125,
str. 323
Krejča, J. a spol., 1978: Z našej prírody, str. 129, obr. č. 2.
<

P. Eliáš
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_Jesenn^_prednáškoy£_cyklus_
V Bratislave, v zasadacej miestnosti na Sienkiewiczovej 1

14°Hod.
v zasadacej miestnosti oektoru fyziologie rastlín,
ÚEBE/CBEV oAV, Dúbravská cesta 14, Bratislava
++Patronka, o 14°nod.
Ing. M. Marek, CSc.: Vliv vzdušných škodlivin na les
ní porosty Jizerských hor - biomonitorovéní prostře
dí pomocí ekofyziologických charakteristik drevín,
interpretace fyziologických charakteristik pro
++potřebu hodnocení stavu prostředí dřevin.

16.10.

6.11.

Ing. N. Géborčík,CSc.: Fyziologicko-produkčné aspek
ty pôsobenia dusíka na trávne porasty.
++

27.11.

Deň ekologickej fyziológie rastlín. Začiatok o 9°Hod.
-RNDr. E. Masarovičovr, CSc.: Rastové aktivita a
fyzikálne faktory prostredia.
-RNDr. P. Eliáš, CSc.: Fyziologická ekológia zástup
cov podrastu lesa.
- Ing. J. Oszlányi, CSc.: Produkčno-ekologické výsku
my lesných ekosystémov / na príklade Západného
Slovenska/.
- RNDr. P. Tomasch: Aktuálny stav hromadného hynutia
duba v oSR a súčasné poznatky v oblasti hynutia les
kných drevín.
Deň posterov /prezentácia posterov z rožných kon
ferencií a sympózií v tuzemsku i v zahraničí z fy
ziológie rastlín/, začiatok o 9°nod.

27.11.

11.12.

+ RNDr. I. Hrabovec: Botanika na trnavskej univerzite
/ 350 rokov od založenia/.

8.111986

+ RNDr.
Dostál: Novšie výsledky floristického výskumu Východného Slovenska.
RNDr. L. Mucina, CSc.: Ruderélna vegetácia severnej
Kórey.^členské schôdza sékcie pre výskum synantrop+ nej flóry a vegetácie.
Doc. RNDr. V. Peciar, Coc.: Súčasný stav a problemati
ka ochrany bryoflóry na Slovensku.
f
RNDr. P. Eliáš, Ce>c.
Inflácia vyšších syntaxónov
teplomilnej ruderálněj vegetácie: skutočnosť Či konfúzia?

15.1.

22.1.
29.1.

L.

V Arboréte Mlyňany^ termín a miesto bude na pozvánkach, ktoré
dodá pobočka v Nitre.
september
November
Vo_Zyolene_
16.10.

30.10.

Ing. I. Juhás: Prvky drobnej záhradnej a stavebnej
architektúry.
,
RNDr. K. Szoboúová: Morfológia a biológia pe^’u vybra
ných sempervirentných drevín.
v cvičebni KLP na III. poach, bl. B, č.dv. 358 o 14°fiod.
Ing. L. Paule, Csc.: Izoenzýmový polymorfizmus popu
lácii smreka obyčajného /Picea abies Karst/ na Slo
vensku.
Dr. B. Gomps, Dr. B. Thiebaut / Universitě de Borde
aux/: Polymorphisms cnsymatique de 1 hetre dans 1 Eu
rope .
Ing. E. Krizová, CSc.: Primárna produkcia bylinnej
vrstvy v jedl'obučine.

10
13.11.
12.12.

Irg. J. Lasovský, CSc.: Celistvosť rastlín so zvléšt
nym dôrazom na dreviny.
Ing. G. Ostrolťicka, CSc.: Charakter kvitnutia a plod
nosť dubov.

V_KošiciachA Botanická záhrada, Mánesova 23, o 15°Hod.
16.10.
11.12.

P.p. J. Bogoly: Chránené a ohrozené druhy flóry Vý
chodoslovenskej nížiny.
Ing. V. Mikoláš: Botanické zaujímavosti z južnej
Juhoslávie.

t
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Fyziologická ‘sekcia 3B8 pri SAV, Bratislava
Univerzita P.J. Šafárika, Košice

Vážení priatelia,
dostáva sa Vám do rúk prvá informácia /1. cirkulár,/ o plánovanom
celoštátnom pracovnom stretnutí rastlinných fyziológov, ktoré sa
pod názvom
y
„
„Dni rastlinnej fyziologie IV
bude tentokrát konať v Košiciach, v dňoch 18.-20.augusta 1986.
Po úspešných stretnutiach v Bratislave 1977, Brne I960 a na
posledy v Prahe 1983, budeme mať opäť možnosť stretnúť sa, aby,
sme si vymenili poznatky zo všetkých *blastí rastlinnej fyziolo
gie a mohli tak spoločne posúdiť jej súčasný stav.
Ubytovanie bude zaistené v internáte Univerzity P.J. Šafári
ka. Zborník referátov a posterov bude vydaný ku dňu zahájenia
stretnutia. Podrobnejšie informácie o výške poplatku, programe a
ostatných organizačných náležitostiach včítane návodu na prípravu
abstraktov a posterov bude obsahovať 2. cirkulár, zverejnený v pr
vom čísle Bulletinu 8BS 1986 /resp. v januári 1986/. Prvý i druhý
cirkulár bude tiež rozoslaný členom Fyziologickej sekcie ČSBS a
ďalším záujemcom z radov rastlinných fyziológov. Druhý cirkulár
však obdržia len tí záujemci, ktorí zašlú predbežnú prihlášku
/viď nižšie/ najneskoršie do 31.12.1985 na adresu organizačného vý
boru:
RNDr. Timotej Ješko, CSc.
Ústav experimentálnej biológie
a ekologie CBEV JAV
Dúbravská cesta 14
Bratislava, PSÚ 814 34

1. cirkulár
,
„
„Dni rastlinnej fyziológie IV , Košice 1986
Predbežná prihláška
Priezvisko .....................
Meno ........................
Titul.............................
Ústav, škola ...................................................
Plná adresa

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

Chcem aktívne vystúpiť v teiářjti'ckom- okruhu:/podčiarknuť/
Všeobecná fyziológia rastlín
referát
Agro-ekofyziológia Rastlín
pôšter
Patologická fyziológia rastlín
. iyziologicks anatómia a cytológia rastlín
•Sekundárne metabolity a pletivové kultúry
Inom /uviesť/
podpis
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V dňoch 26.-30.mája 1966 v Pezinku sa bude konať seminár
pri príležitosti 150.výročia jeho narodenia.
Pr ® § be 1ný _ 2 ro

2 2LL

26.5. 86
27.5.

- od 15.00 hod. prezentácia, ubytovanie
-od 8.30-9.45 hod. Valné zhromaždenie SBo
10.00 hod. otvorenie seminára, referáty
- botanická exkurzie do Jura, Súru, Pezinka, Mod
ry.
- 19.30 hod. spoločná večera
- exkurzia do Lubiny, Zemianskeho Podhradia,
Lieskovskej a Bošáckej doliny.
- odchod účastníkov seminára

28.5.
29-5.

30.5.
y£uŕÍ2v2ni®i
Hotel Grand, Pezinok, tel. 2752
ÍE2l22í}I~yčcera: Zámocká vináreň v Pezinku, dňa 28.5.1986
o 19.30 hod. Večera sa hradí pri registráci
/ nie je zahrnutá vo vložnom/.
Vložné:

predbežne Kčs 50,--.

Zborníky

dostane každý účastník

Presný program a zaváznu prihlášku obdržia len zéujemci,
ktorí vyplnia predbežnú prihlášku a do 30.11.1965 ju odošlú
na adresu: RNDr. Marta Vozórová, Malokarpatské muzeum, Revoluč
ná 4, 902 01 Pezinok.
--------- :-------------------- Návratka---------------------_Predbežná_prihléška_na_seminár_o_J_1ti_Holubym
Meno:

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

Adresa /PoČ/:

............................'........

Objednávam nocľah na dni: 26./27.V., 27./28.V., 28./2S.V.,
29./30.V.1986.
Mám záujem o spoločnú večeru:
áno - nie

