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Úvodné slovo k 10. ročníku Bulletinu SBS

Na IV. zjazde SBS konanom v Nitre r. 1984, ktorý ponri 
bohatej odbornej tematike vytvoril v závere svojho rokovania 
dostatočný priestor aj pre výmenu názorov členskej základne 
k vlastnej organizačnej a ideovo-výchovnej oráci sooločnosti, 
bola vyslovená aj oožiadavka na zabeznečenie zverejňovania 
krátkych, predovšetkým floristických soráv či metodík, ale aj 
odborných názorov na riešenie niektorých aktuálnvch nroblémov, 
atď. Zvlášť za významná sa novažuje Uverejňovanie choroloyic- 
kých správ tvoriacich nedeliteľnú dokumentačnú bázu pre tvorbu 
postupne vydávaného diela Flóra Slovenska,, ale aj ore neskôr 
uvažované a oožadované diela ako napr. Flóra nižších rastlín 
Slovenska, Kultúrna flóra Slovenska, Atlas nrirodzenáho roz
šírenia drevín na Slovensku, či Červená kniha rastlín Sloven
ska. Spoločne sme jednomvselne konštatovali, že táto požiadav
ka je plne opodstatnená a preto sme ju aj začlenili do ooa- 
trení sledujúcich zvýšenie činnosti sooločnosti. Zároveň sne 
uložili vedeniu sooločnosti oostuone vytvárať oodmienkv ore 
splnenie tejto úlohy.

Ak dnes, po 4 rokoch úsilia vedenia spoločnosti nredkla- 
dáme členskej základni technicky a hlavne obsahovo prčnraco- 
vaný Bulletin, považujeme úlohu síce za solnenú ale nie uza
vretú. Prvá číslo, ktorá zároveň predstavuje jubilejný 10. 
rok jeho vydávania, je len orvým krokom na ceste k naolňaniu 
jeho kvality. Veríme však, že sa dnes už naša viac ako 500 
členná rodina stane naozaj dobrým pomocníkom a spolutvorcom 
tohoto členského periodika a spolu s vvmenovanou redakčnou 
radou, ktorá s nadšením započala svoju činnosť bude neustále 
dvíhať jeho obsahovú úroveň.

Ak vyzdvihujeme floristiku, neznamená to, že v Bulleti
ne nechceme vytvoriť priestor aj pre ďalšie smer” rozvíjaná 
členmi spoločnosti. Navyše, naleta problémov súčasného sveta 
je veľmi široká, ale aj veľmi dynamická a Dreto voláme k ú- 
časti na tvorbe dobrého a aktuálneho obsahu Bulletinu všet-
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kých členov SBS. Spoločnou platformou nech sú nám tie najnrvo- 
radejšie problémy súčastnosti, a to ochrana a racionálne využí
vanie fytogenofondu a tvorba a ochrana životnáho prostredia, 
ktoré opodstatnene stoja v popredí našich najvyšších straníc
kych a štátnych orgánov ale aj celej verejnosti.

Členovia SBS vždy pristupovali a veríme, že aj naďalej 
budú aktívne přistupovat k riešeniu problémov budovania našej 
socialistickej vlasti a to aj cestou angažovania sa na strán
kach členského periodika.

Doc.Ing.F.Benčat,DrSc. 
oredseda SBS
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Bulletin SBS, Bratislava,
10: 3-4, 1983

Draba dubia Sut. aj v žulovej časti Západných Tatier 
Drabia dubia Sut. auch im Granitgebiet der Westlichen Tatra

Zuzana Dúbravcová
Katedra botaniky, geobotaniky a pedológie PFUK
Mlynská dolina B2, 842 15 Bratislava

V Račkovej doline /Západné Tatry/ popri vzácnych druhoch 
Ajuga pyramidalis, Pulsatilla vemalis a Saussupea alpina bol nájdený 
aj druh Draba dubia /chudobka pochybná/. DOSTÄL /1950: 282/ 
ju udáva len z ázemia Vysokých a Belianskych Tatier, avšak 
počet chromozómov bol stanovený z materiálu z vápencovej časti 
Západných Tatier, z Temniaka /MÄJOVSK?, MURÍN a kol. 1987: 57/.

Draba dubia uola nájdená v skalnej štrbine jednej zo skal
ných stienok pod hrebeňom Hrubý vrch - 1941, v nadmorskej vý
ške 1900 m. V jej blízkosti rástli druhy: Festuaa versicolor,
Carex sempervirens ssp. sempervirens, Agrostis alpina, Lloydia serotina, 
Phyteuma orbiculare, Silene acaulis, Saxifraga androsacea, S. moschata, S. 
aizoides, Pedicularis oederi, P. verticillata, Calliantherman coriandrifo- 
lium, Cerastium lanatum, Leontodon pseudotaraxaci, Cardaminopsis neglecta, 
Artemisia eriantha, Ranunculus oreophilus, Veronica aphylla, Helianthemum 
grandiflorum, Bellidiastrum michelii, Minuartia gerardii a ďalšie.

Nech tento krátky floristický príspevok je skromným vinšom 
našej milej jubilantke RNDr. Libuši PACLOVEJ k jej významnému 
životnému jubileu, ktorého sa dožíva 9. januára 1988.
Poznámka:

V poslednom Bulletine SBS, 9/2, 1987 sme sa dozvedeli o "novom druhu 
pre Červené vrchy /Západné Tatry/ - Chamorchis alpina". Informácia je však 
mýlna, pretože tento druh pre Červené vrchy udávajú ŠMARDA, UNAR, UNAROVÄ 
/1966: 76/ v práci Kvetena Tomanovej doliny a žľabu spod Diery v Západných 
Tatrách, kde píšu, že Chamorchis alpina - vstaváčik alpľnsky našli na Tern-
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niaku /1790 m/ a pod Stolmi /1750 - 1800 m/.
Literatúra:
DOSTAL, J., 1950: Květena CSR. Praha, 2269 pp.
MAjOVSKý, J., MURÍN, A. a kol., 1987: Karyotaxonomlcký prehľad flóry Slo
venska. Veda vydavateľstvo SAV, Bratislava, 436 pp.
ŠMARDA, J., UNAR, J., UNAR0VÄ, M., 1966: Kvetena Tomanovej doliny a žľabu 
spod diery v Západných Tatrách. Brno, 81 pp.

Bulletin SBS, Bratislava,
10: 4-5, 1988

Kochia rozprestretá na území Slovenska
Kochia prostrata (L.) Schrad. auf dem Gebiet der Slowakei

Aladár Hlavaček
Duklianska 16/11, 811 08 Bratislava

Kochia rozprestretá - Koahia prostrata /L./ Schrad. - ako 
euro-ázijskokontinentálny, planárno-kolínny a psamofilný ele
ment je u nás málo známy, správnejšie povedané zanedbaný, pre 
tože prvý údaj o jeho výskyte udáva KNAPP /1879: 68 - 69/ už 
v 19. storočí z okolia Adamova pri Brodskom na Záhorí. Zo Zá
horia, ale len všeobecne, ho udáva CSAPODY, I., CSAPODY, V. a 
JÄV0RKA /1963: 108/. Tieto údaje ostali nepovšimnuté, hoci vý 
skyt taxonu z územia južného Slovenska bez udania lokalit spo 
míňajú jednak JÄV0RKA /1924/1925: 293/, ako aj POLÍVKA, DOMIN 
PODP2RA /1928: 731/, v tridsiatych rokoch tohto storočia. Na
proti tomu autori zo šesťdesiatych až osemdesiatych rokov 
tohto storočia, napr.: DOSTÄL /1950: 470; 1958: 238/, neskor
šie MÄJ0VSKY, MURÍN a kol. /1987: 102/ ako aj HOLUB /1987: 24 
29/ udávajú druh len z južnej Moravy, resp. neudávajú ho z ú- 
zemia Slovenska vôbec.

Pred 17. rokmi som našiel tento taxón na okraji piesko
viska "Piesky" pri obci Borský Mikuláš. Po prezretí herbárov
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0EBE CBEV SAV, odd. systematiky rastlín /SAV/ a Katedry bota
niky, geobotaniky a pedológie PvFUK /SLO/ som zistil, že sa 
kochia rozprestretá vyskytuje okrem Záhoria aj v Podunajskej 
a Východoslovenskej nížine.
Zoznam jednotlivých lokalít
ZÄHORSKA NÍŽINA: 1. pri osade Adamov na lúkach, vzácne /J.Knapp 
l.c/} 2. medzi obcami Cáry a Stráže nad Myjavou, na piesočna
tých lúkach /J.Michalko 8.8.1951 SLO/; 3. na okraji pieskovis
ka "Piesky" pri obci Borský Mikuláš v nadmorskej výške 183 m 
v spoločnosti týchto rastlín: Alyssum montanum L. subsp. monta- 
mun, Armenia vulgaris Willd. , Campanula moraoioa /Spitzner/ Kovanda, 
Chenopodium albumL. , Cynodon daatylon /L./Pers. ,Logfia arvensis /L./ 
Holub, Pilosella echioides /Ъхтп. /Р .V!. et Schultz Plantago arena- 
ria Waldst. et Kit. , Polygonum aviaulare L. , Salsola ruthenioa II j in. 
Thymus serpyllwn L. em. Mill., Tri folium arvense L. subsp. arvense /А. 
Hlaváček 19.9. a 2.10. 1970 SAV/.
PODUNAJSKA NÍŽINA: 4. Ivanka pri Dunaji /Fr.Nábělek, 16.9.1941 
SLO/, 5. Komárno /V.Nábšlek, 9.1936 SAV/.
VCHODOSLOVENSKÄ NÍŽINA: 6. na Královských kopcoch pri Kráľov
skom Chlmci /T.Opluštilová 17.8.1948 SLO/.
Literatúra:

CSAPODY, J., CSAPODYOVA, V., JAVORKA, S., 1983: Rastliny lesov a lúk. 
Príroda, Bratislava, 185 pp.
DOSTAL, J., 1950: Kvetena CSR. Praha, 2269 pp.
DOSTAL, J., 1958: Klíč k úplné květeně CSR. Praha, 982 pp.
HOLUB, J., 1987: K fytogeografické analýze československé kveteny. Zpr. 
ís. Bot. Společv Praha 22, Mater. 6, p. 15 - 33.
JAVORKA, S., 1924/1925: Flora Hungarica. Budapest, 1037 pp.
KNAPP, J., 1879: Corespondenz. Wien, am 15. Jänner 1879. Oesterr. Bot.
Zeit., 29, p. 68, 69.
MAJOVSKÝ, J., MURÍN, A. a kol., 1987: Karyotaxonomický prehľad flóry 
Slovenska. Veda, vydavateľstvo SAV Bratislava, 436 pp.
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Bulletin SBS, Bratislava/
10: 6-11, 1988

Nové nálezy cievnatých rastlín na Slovensku I 
Neue Funde der Gefässpflanzen in der der Slowakei I

Zdena Svobodová
Vysoká škola poľnohospodárska, Lomonosovova 2,
949 76 Nitra

Príspevok obsahuje nepublikované lokality zriedkavejších 
druhov prirodzenej flóry a niektorých významnejších svnan- 
tropných druhov, prevažne z J Slovenska. Názvy rastlinných 
druhov sú uvedené podľa Ehrendorfer-a /1973/.
Abutilon theophmsti Med.
Trebišov: čerstvo upravené plochy nred hotelom Tokaj /1975/; 
Nitra: na ruderálnych stanovištiach v okolí záhradok ori lí
stí potoka Selenec do rieky Nitry /1982-85/; ako burina na 
obrábanej ploche vo dvore objektov VSP na Kalvárii /1983/; 
ako burina v záhonoch kvetín a okrasných ihličnanov na sí
dlisku Chrenová I, naoroti Výstavnej reštaurácii ori Aqro- 
komplexe /1987/; Komárno: na S okraji mesta za mostom cez 
Váh v kukuričnom poli /1985/; Stiirovo:. na poli štátneho ma
jetku /cca 5 ha/ pri termálnom kúpalisku zaregistrovaný hro
madný výskyt v r. 1983. Druh sa udržiava s rôznou frekvenciou 
v jednotlivých rokoch podľa druhu plodiny, s najväčším za
stúpením v kultúre slnečnice. Pravdepodobne bol zavlečený s 
osivom slnečnice Fundulea z Rumunska v r. 1981.
Achillea setacea Waldst. at Kt.
Nitra: oozdľž dláždeného chodníka v priestore medzi objekta- 
mi Botanickej záhrady VSP a Agrokomnlexom, nozorovaný od r. 
1980; na okraji trávnika pred Výstavnou reštauráciou na sí
dlisku Chrenová I /1985/.
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Adonis flcamea Jacq.
Nitra: hojne na poli a úhoroch pod Lupkou /1962/; ako burina 
v Botanickej záhrade VSP /1981/; Dolné Stitáre: na poli /1970/; 
Horné Krškany: na medzi /1973/; Dolné Krškany: na poli pri 
rieke Nitre /1982/; Mužla: v štátnej prírodnej rezervácii Cen- 
kovská step na volných miestach v psamofytnej vegetácii /1986/.
Aegilops cylindrica Host
Kamenica nad Hronom: na trávnatých miestach na V okraji obce 
na úpätí Kováčovských kopcov /1979/.
Agrostemma gi thago L.
Nové Zámky: na S okraji mesta za odbočkou hradskej smerom na 
Tvrdošovce medzi sadom a vinicou JRD Clky, na súkromnej Dar- 
cele. Z ústneho podania J. Stevlíka sa tu kúkol udržiava dlhá 
roky na poli raže a v jeho okolí, zrejme vďaka každoročne sa 
opakujúcej kultúre raže. Je predooklad, že druh tu bude ore- 
žívaí pokial sa nezmení spôsob hospodárenia.
Althaea aannabina L.
Chlaba: v xerotermnej zruderalizovanej vegetácii v údolíčku 
Kováčovských kopcov na Z okraji obce /1986/; Kamenica nad 
Hronom: niekoľko mohutných exemplárov v trávnatej DriekoDe 
pri hradskej pod železničnou traťou, v priestore medzi Domo
vom dôchodcov a reštauráciou Modrá ryba, od r. 1983.
Amaranthus blitoides S. Watson
Nitra - Hrnčiarovce: v záhradke a v okolí olota, v blízkosti 
požiarnej zbrojnice /1974/; Nitra: v kolajišti na železničnej 
stanici /1980/.
Androsace maxima L.
Oponice: na poli, úhore a v mladom sade spolu s druhmi Vero
nica triphyllos, V. persica, V. polita, Erophila verná, Holosteiun umbellatum 
/1978/; Kozárovce: na štrkovitom dne malého kameňolomu JZ od 
obce /1984/.
Apium nodiflonan /L./ Lag.
Nitra: na čerstvo obnaženom štrkovitom brehu novovybudovaného
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jazera v areáli Agrokomplexu /Řehořek/, /1983/; Kľiíčovec: na 
mokrej lúke v tesnej blízkosti obce /Kripoelová, Reúiořek, Svo
bodová/, /1975/.
Artemisia monogyna Ualdst. et Kit.
Sládečkovce: bohaté porasty cca 4 km JZ obce, na slanisku, kto
ré predstavuje jeden z posledných zvyškov rozsiahlych plôch 
halofytnej vegetácie medzi Hájskym a Novými Zámkami /1987/.
Artemisia pontica L.
Demandice: suchá medza pri hradskej pred odbočkou na Dolné Se- 
merovce /1968/; Sládečkovce: na hrádzi melioračného kanála me
dzi starou hradskou a majerom Šíky /1987/.
Aster tripolium L.
Pribeta: v zníženinách pod železničným násynom cca 200 m Z od 
železničnej stanice spolu s inými halofytnými druhmi /1987/; 
Sládečkovce: na slanisku cca 4 km JZ od obce /1987/.
Bi fora radians Bieb.
Nitra: pri skleníkoch Botanickej záhrady VSP /1985/.
Botryahium lunaria /L./ Swartz
Mužla: v štátnej prírodnej rezervácii Cenkovská lesostep, na 
niekoľkých presvetlených miestach a oiesočnatých cestách v 
spoločenstvách Festuoa vaginata - Dianthus serotinus a Junipero-Populetwn, 
pozorovaný od r. 1984. Druh nebol zatial z Podunajskej nížiny 
uvádzaný.
Brassica elongata Ehrh. subsp. integrifolia /Boiss./ Breistr. 
Nitra: v stepnej vegetácii nad horným okrajom kameňolomu na 
Kalvárii /1973/, /det. Jehlík/.
Brassica juncea /L./ Czern.
Nitra: v trávniku pri veľkom oarkovisku na námestí /1981/. 
Brassica rapa L. subso. campestris /L./ Claphan
Nová Baňa: na S okraji osady Hrabiny na súkromnom nozemku ako 
burina na noli jačmeňa, dost hojne /1984/.
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Bunias orientalis L.
Pohronský Inovec: vo velkom množstve na lesnej lúke na svahu 
Ceroviny v okolí studní /vodojemy ore Tooolčany/, od r. 1971; 
Slovenská Ľupča: v priekopách ori hradskej /1973/; Švermovo: 
pri hradskej /1973/; Harmanec: pri hradskej /1973/; Trenčian
ske Teplice: oozdlž hradskej do Trenč. Tenlej /1975/; Podbo
řany: hojne na medziach a ori železničnej trati medzi Podho- 
ranmi a Dražovcami, pozorovaný od r. 1975; Oponice: ori hrad
skej na Dolné Lefantovce /1984/; Nitra: na svahu Katruše v 
trávnatých porastoch, pri kostolíku v Horných Krškanoch a ori 
železničnej trati /1982/; Nové Mesto nad Váhom: v posledných 
rokoch sa druh intenzívne šíri popri cestách na neobrábaných 
plochách a v trávnatých porastoch až do oblastí Moravského 
Lieskového a Bošáce; Piešťany: hojne na Z okraji mesta v okolí 
závodu Tesla a na prilahlom sídlisku /1986/; Jur pri Brati
slave: pri ceste na Bratislavu cca 2 km od mesta /1986/.
Camphorosma annua Pall.
Sládečkovce: slanisko cca 4 km JZ obce, na slaných okách a v 
ich okolí /1987/.
Centaurea calcitrapa L.
Mužla: vc viacerých exemplároch pri trávnatej ceste ood spra
šovou terasou v blízkosti majera Jurský Chlm /1987/.
Chenopodiwn ambrosioides L.
Moča: na hrádzi Dunaja /1973/; Nitra: na Podhájskej ceste, na 
okraji vilovej štvrte Zobora pod lesom /1974/; pri cestách na 
okraji polí a na ruderálnych stanovištiach na Cermáni nad Do
movom dôchodcov /1983/; Telšovce: priekopy v obci a repulačná 
hrádza rieky Nitry /1979/; Hájske: na J okraji obce pri oolnej 
ceste /1981/; Mužla: na okraji lužného lesa na brehu Dunaja, 
naproti majera Cenkov /1987/.
Chenopodium botrys L.
Nitra: hojný v mohutných exemplároch na štrkových a piesočných 
plochách staveniska novej budovy OV KSS na Leninovej ulici a 
medzi betónovými panelmi /1984, 1985/. Druh bol zrejme zane-
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sený s riečnym štrkom z Váhoviec; Kolíňany: ori odbočke cestv 
na Zíraný na štrku medzi betónovými kvádrami /1986/. Druh sa 
tu podobne ako na lokalite v Nitre vyskytuje v typickej aso
ciácii Chaenarrhino-Chenovodietum botryos Sukopp 1971.
Chenopodium schraderanum Schultz.
Lakšárska Nová Ves: v obci pri autobusovej zastávke /1983/. 
Cormelina communis L.
Plavecké podhradie: v predzáhradkách a ich okolí /1977/; Pod- 
hájska: v predzáhradkách obce a hojne na neupravených plochách 
pred objektami termálneho kúpaliska /1978/; Nitra: v škáre 
chodníka pri päte domu a na ruderálnej ploche na konci Štú
rovej ulice smerom na Bratislavu, cozorovaná od r. 1980; 
Piešťany: pri múre na Nitrianskej ulici /1983/; Kamenín: na 
viacerých miestach v obci /1984/; Trenčianska Teplá: hojne 
okolo budov a objektov železničnej stanice a tiež v kolajišti, 
kde sa intenzívne rozširuje /1985, 1986/. Druh sa cestuje v 
nádobách na nástupišti ako okrasná rastlina. Bratislava-Kra- 
sňany: Pekná cesta, v blízkosti chatovej osady na svahu ori
hradskej pod lesom /Acer campestre, Carpinus betulus, Robinia pseudaca-

2
cia, Liqustrum vulgare/,hustý porast cca 6 m /1985/; Nové Zámky: 
v škáre chodníka pri päte domu na Bernolákovom námestí /1986/; 
Štúrovo: ako burina v záhonoch pred poštou na Komenského uli
ci /1987/; Chlaba: na viacerých miestach obce splanelá z pred- 
záhradok /1987/; Pastovce: v kolajišti pri železničnej zas
távke, bohaté porasty v okolí nlotov v obci, najmä pri dome 
č. 103 /1987/; Chotín: v okolí trávnatých oriekop pri hlav
nej ceste v obci /1987/.
Consolida orientalis L.
Dražovce: smetisko na S okraji obce /1973/; Bánov: hojne v 
obilí na poli /1965/; Pastovce: masový výskyt v poli pšenice 
a okolí /1974/; Nitra-Zobor: ruderálně stanoviště v Chmeľo
vej doline /1975/; Oponice: masový výskyt v obilí a nri poľ
ných cestách medzi hradskou a starým ramenom rieky Nitry 
/1975/. Udržiava sa doteraz. Kolárovo: na komnoste pri odvod-
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ňovacom kanáli cca 4 km Z obce /1978/f Vráble: na pustých mie
stach okolo železničnej stanice /1982/f Ipeľský Sokolec: 3 km 
Z od obce na komposte a v okolitých poliach pri majeri Carada 
Pusta /1987/.
Coronopus squamatus /Forsk./ Asch.
Kostoľany pod Tribečom: druh častý v obci pri cestách a na zo- 
šľapávaných miestach v asociácii Coronouo-Polygonetum avicularis 
Oberd. 1971 /1973/f Jelšovce: na zošľapávaných miestach v obci 
/1975/f Martovce: pri cestách a na zošľapávaných miestach 
/1982/f Tvrdošovce: v obci a na okraji slaniska v strede obce 
/1986/f Šurany: na slanisku pri majeri Okomán /1987/f Veľká 
Kosihy: veľmi hojne na okrajoch polí Dri colnej ceste z obce 
na slanisko Dérhídja a na slanisku /1987/.
Crepis pulchra L.
Gbelce: asi 1 km V obce v trávnatej priekope pozdĺž hradskej 
na Štúrovo /1982, 1984/. Pravdepodobne sem zasahuje z neďa
lekých súkromných záhrad a sadov.
Crypsis aculeata /L./ Alt.
Chotín: na obnaženom brehu malého rybníčka v obci /1974/f Kľú- 
čovec: na brehu rybníčka v obci /Kriopelová, Řehořek, Svobo
dová/, /1975/.
Eahitrn italiaum L.
Nitra: pusté miesta na V okraji mesta smerom na Hrnčiarovce f 
Stúrovo-Nána: suchý svah cod železničnou traťou /1983/f Nové 
Zámky: pusté miesta pri cintoríne na S okraji mesta /1986/f 
Malé Kosihy: hojne na pastvinách pri opustenom majeri v údo
líčku cca 2 km SZ obce /1987/.
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Bulletin SBS, Bratislava, 10: 12-13, 1988

Crocus heuffelianus Herb, v Nízkych Beskydách 
Crocus heuffelianus Herb, im Nízke Beskydy Gebirge

Juraj Tkáč
stredoškolský profesor
ul. Kapitána P.ašu, 841 01 Bratislava

Medzi kritické endemity /В IV/ v Zozname vyhynutých, en
demických a ohrozených taxónov vyšších rastlín flóry Sloven
ska MAGLOCKÝ /198 3/ patrí aj šafran karpatský - Crocus heuffeli
anus Herb. 0 rozšírení tohoto vzácneho druhu nemáme úplný 
prehlad a preto každý nový údaj o jeho výskyte je doolnením 
medzery v poznatkoch o jeho zastúpení na území Slovenska. Z 
fytogeografického okresu Nízke Beskydy uvádza DOSTÄL /1971/ 
lokality: Ohradzany - Sopkovce - Baškovce - Ladičkovce - Tu- 
rovce - Hrubov. V r. 1981 som overil výskyt šafranu v lesoch 
medzi obcami Ohradzany - Sopkovce, V od poľnohospodárskych 
objektov JRD a na susediacom pasienku /v dlžke cca 250-300 m/. 
Južnejšie od uvedených známych lokalít som našiel ďalšie bo
haté nálezisko šafranu karpatského vedľa vrcholovej lesnej 
cesty medzi obcami Gruzovce - Brestov, v sprievode ďalších 
druhov: Adoxa moschate llina L., Anemone nemorosa L. , Aposeris foetida /L. / 
Less., Asarum europaeum, L., Bellis verennis L. , Caltha palustris L., 
Carex pilosa Scon. , Corydalis solida /L./ Clairv. , Dentaria bulbi- 
fera L., Dryopteris carthusiana agg. , Dryopteris dilatata /Hoffm./ A. 
Gray, Euphorbia amygdaloides L., Fragaria vesca L. ,Gagea spaťhacea 
/Наупе/ Salisb. , Geranium phaeum L. , Hedera helix L. , Isopyrum 
thalictroides L., Juniperus communis L./r./, Lamiastrum galeobdolon 
/L./ Ehrend. et Polaschek s. str., Luzula luzuloides /Lam./ Dandv 
et Wilm. , Oxalis acetosella L., Poly gonatum multi florum /L. / All., 
Polypodium vulgare L., Primula elatior /L./ Hi 11,Pulmonaria officina
lis L., Ranunculus acris agg., R. Hcaria L. subsp. ficaria, San-
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guisorba minor Scop., Sailla bifoliaL. subso. subtriphylla /Schur/ 
Domin, subsp. bifolia, Sedům sexangulare L. emend, Grimm. , Stella- 
ria holostea L. , Symphytum tuberosum L. , Tussilago farfara L. , Viola 
reichenbachiana Jord. ex Boreau.

Uvedené náleziská, najmä pasienky, sú narušené vplyvom 
prihnoj ovania.

Mená druhov sú uvedené podlá EHRENDORFER-a /1973/.
Literatúra:
DOSTAL, C., 1971: Rastlinstvo severovýchodného Slovenska. Pamiatky Príro
da, 3-4, p. 37, 38.
MAGLOCKÝ, 5., 1983: Zoznam vyhynutých, endemických a ohrozených taxónov 
vyšších rastlín flóry Slovenska. Biológia, Bratislava, 38, n. 825-852. 
EHRENDORFER, F., 1973: Liste der Gefässpf1anzen Mitteleuropas. Stuttgart,
318 pp.

Bulletin SBS, Bratislava,
10: 13 - 18, 1988

Príspevok k poznaniu vegetácie ŠPR Uplazíky 
v Západných Tatrách
On the Vegetation of the Reservation Úplazíky oadných Tatrách 
(West Tatra-MtS.) West Tatra-Mts. /

Milan Valachovič, Ivan Jarolimek 
Ostav experimentálnej biológie a ekoloóaie CBEV SAV, 
Sienkiewiczova 1, 814 34 Bratislava

Na území SPR Oplazíky sme sa v dňoch 14. - 15. júla 1987 
v rámci inventarizačného výskumu vegetácie zamerali na sledo
vanie aktuálneho stavu rastlinných snoločenstiev s dôrazom 
na výskyt vzácnych a ohrozených taxónov v nich.

SPR Oplazíky bola vyhlásená v r. 1974 na rozlohe 31,19 
ha. Jej územie leží SZ Sivého vrchu /1805 m/. Zahŕňa dolomi- 
tovo-vápencový skalný hrebeň, ktorý vybieha z hlavného hrebe
ňa pri Bielej skale /1316 m/, smrekové lesy na svahoch tohoto 
hrebeňa a trávnaté porasty na lesných světlinách.

Geomorfologicky je územie velmi členité, ’’ôsobením eda-
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fických a mikroklimatických podmienok, hlavne v skalných par
tiách, vznikla na malom území velmi pestrá mozaika rastlinných 
spoločenstiev. Najväčšiu čast celého územia SPR pokrývajú 
smrečiny. V starších presvetlených porastoch na strmých V sva
hoch v bylinnom podraste prevládajú Calamagrostis varia a Melica 
nutans. Celkové druhové zloženie v takomto type lesa dokumen
tuje nasledovný zápis.

Rozvolnená smrečina nad Sivým potokom, 940 m.n.m., exo.
V, sklon 40°, plocha 40 , pokryvnost E^: 50%, E2: 5%, E^:
95%, Eq: 40%.
E^: Piaea abies 3, Abies alba 1, Acer pseudoplatanus +.
E2: Piaea abies x, Abies alba+ , Daphne mezereum +.
Ex: Calamagrostis Varia 4, Melica nutans 2Ъ, Melampyrum sylvatiaum 2a 
Prenanthes purpurea , Hieracium murorum 1, Libanotis pyrenaiaa 1, 
Maignthemum Ыfolium 1, Mercurialis perennis 1, Abies alba*, Acer pseu
doplatanus + j Bellidastrum michelii* , Campanula cochleariifolia +, C. 
traohelium +, Carer digitata * , C. murioata* , C. sylvatioa+ , Cirsium 
erisithales* , Clinopodium vulgare* , Daphne mezereum* , Dasystephana 

asalepiadea *, Digitalis grandiflora +, Fragaria vesca + , Galium vemum + , 
Glechoma hirsuta +, Gytrmadenia conopsea +, Heracleum sphondylium +, La- 
serpitium latifolium +, Lilium martagon +, Oxalis acetosella +, Fhyteu- 
ma montanum + , Piaea abies*, Polygala brachyptera +, Sanicula europaea* , 
Senecio nemorensis +, Sesleria varia*, Soldaneľla aarpatica +, Solidago 
virgaurea*, Taraxacum sp. *, Tithymallus amygdaloides *, Valeriana 
tripteris + , Corylus avellanar, Listera ovatat , Neotia nidus-avis t, 
Petasites albus r, Rosa pimpinellifolia r, Sorbus aucuparia r.

Na úpätí svahov zasahujú smrečiny až k Sivému potoku. Je
ho brehy lemujú vysokobylinné rastlinné spoločenstvá s domi
nantnými druhmi Petasites hybridus, Delphinium elatum, Laserpitium 
archangelica a Valeriana sambucifolia. Na štrkových náplavoch 
a okolo balvanov rastie Arábis alpina, Ixoca pusilla, Saxifraga 
aizoides a vzácne Tozzia alpina subso. aarpatica.

Na tienistých miestach v lesoch na Z svahoch rezervácie 
sa vyskytujú Aatea spicata, Astrantia major, Chaerophyllum hirsutum, 
Dentaria eneaphylloé, Galium schultesii, Luzula sylvatiaa a iné tieňo-
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milné druhy. Miestami smrečiny vystupuji! až po vrcholové skal
naté časti hrebeňa. Na zatienených skalách, husto oorastených 
machmi, sii hojné druhy Asplenium trichomanes, A. viride, Cystopteris 
fragilis, Hieracium murorum, Moehringia musaosa, Mycelis muralis, Valeri

ana tripteris.

Sutiny sa na území rezervácie vyskytujú zriedkavo, väč
šinou sú stabilizované, porastené kroviskami alebo lesom. V 
bylinnom podraste prevláda Calamagrostis varia, Polygonatum odora- 
tum, hojný je Epipaatis atrorubens. Na pohyblivých sutinách 
sú nezapojené porasty druhov Campanula cochleariifolia, Gymnocar- 
pium robertianum a Vincetoxicum hirurtdinaria.

Z hladiska výskytu vzácnych a chránených rastlín sú naj
zaujímavejšou častou S?R vrcholové skaly a ich najbližšie o- 
kolie. Druhy Allium montamim, Bartsia alpina, Carduus glauoinus, Cat- 
hartolinum catharticum, Ciminalis clueii, Dryas octopetala, Euphrasia 
salisburgensis, Pinguicula vulgaris, Platanthera bifolia a Tofieldia ca- 
lyculata sa vyskytujú v trávobylinných sooločenstvách ori ú- 
pätí skalných veží. Pre extrémne stanovištia v štrbinách skal
ných stien sú charakteristické trsnaté druhy Campanula cochlea- 
riifolia, Carex firma, Crepis jacquinii, Hieraaium bupleuroides, Kemera 
saxatilis a Minuartia langii. Ako vidno z nasledujúceho zápisu, 
tvoria druhovo chudobné otvorené spoločenstvá.

Veža Koruna, olytká štrbina v kamennej platni, 970 m.n.m., 
exp. JZ, sklon 85°, plocha 1 m2. E.: 65%, EQ: 15%.
E^: Crepis jacquinii 3, Primula auricula í, Sesleria varia í, Trisetum 
alpestre 1, Asplenium ruta-muraria +, Campanula cohleariifolia* , Hie- 
racium bupleuroides+. Minuartia langii t .
Eq: Camptothecium sericeum 2bs Tortella tortuosa + .

Na skalných terasách s hlbšou vrstvou pôdy a na vrcholo
vých plošinách prevládajú porasty so Sesleria varia . Ich dru
hové zloženie je zrejmé zo záoisu: vrcholová plošina veže Mar
gita, 980 m.n.m., exp. Z, sklon 10°, plocha 4 m2, nokryvnosí 
E,: 95%, Eq: 15%.
E^: Sesleria varia 4J Dianthus praecox 2b 3 Festuca tatrae 2a J Heli-
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anthemům grandiflorum 1, Primula auricula 1, Anthyllis alpestris +, Cam

panula cochleariifolia + , Galium anisophyllon + , Jovikarba glabrescens + , 
Minuartia langii+ , Phyteuma montanum + , Polygala brachyptera + , Polygo- 
natum odoratum +, Pulsatilla slavica +, Scabiosa lucida+ , Thymus pulcher- 
rimus + j Anemonoides ranunculoides r3 Juniperus communisr.
E0: Rhytidium rugosum 2b 3 Cladonia sp. + , Peltigera sn.+.
Ыа S orientovaných plochách k nim pribúdajú druhy Clematis al
pina, Cortusa matthioli, Hylotelephium maximum . Miestami sa na
vodorovných plošinách hromadí kyslý nerozložený humus /ihli
čie/ a vytvárajú sa vhodné stanovištia pre acidofilné druhy 
Juniperus communis, Antenaria dioica, Hieracium villosum, Hicperzia sela- 
go, Pinus 8ÍlvestrÍ83 Vaccinium myrtillus a Veronica officinalis . 
Vzácne sa na skalných plošinách vyskytuje i Veronica fruticans.

Celé územie je pomerne málo navštevované. Komnlex skal
ných stien a hlbokých lesov vytvára vhodné podmienky pre hniez
denie vtákov a priestor pre lesnú zver a ostatné živočíchy.
Tiež viaceré vzácne rastlinné druhy sa v tejto oblasti vysky
tujú hojnejšie ako v iných územiach. Patria k nim karpatské 
endemity a subendemity: Campanula carpatica, Dianthus lumnitzeri 
subsp. praecox, Festuca tatrae, Jovibarba hirta subsp. glabrescens, 
'Hnuartia langii, Sesleria tatrae, Soldanella carpatica, Valeriana sam- 
bucifolia a Tozzia alpina subsp. carpatica. Posledne menovaný druh 
sa ovela hojnejšie vyskytuje na J strane hlavného hrebeňa, v 
Suchej doline. Suchá dolina je známa aj výskytom endemického 
druhu Dianthus nitidus . Tento druh sme však v 5?R Oolazíky 
nezaznamenali.

V zozname cievnatých rastlín, zistených v SPR tblazíky, 
uvádzame aj ich zatriedenie podlá ohrozenosti v zmysle MAGLOC- 
КЁНО /1983/. Názvy taxónov sú podlá DOSTALA /1982/.
A Dies alba, Acer pseudoplatanus, Actea spicata, Adenostyles alliariae, 
Agrostis capillaris, Allium montanum, Alchemilla vulgaris, Anemonoides 
ranunculoides, Antenaria dioica, Anthyllis vulneraria, subsp. alpestris, 
Arábie alpina, Asarum europaeum, Asolenium ruta-muraria, A. trichomanes,

A. viride, Aster serpentimontanus Tamam. /С III/, Astrantia major, 
Athyrium filix-femina.
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Bartsia alpinaj Eellidastrum michelii, Bríza media, Brarms benekenii, 
Calamagrostis varia, C. villosa, Campanula oarpatica / С IV/, C, cochle- 
ariifolia /С IV/,C. ranunculoides, C. trachelium, Cardamine impatiens, 
Cardaminopsis arenosa, Carduus glaucinus, Carex digitata, C. firma, C. 
flacca, C. muricata L., C. sylvatica, Carlina acaulis, C. vulgaris, Ca

rům carvi, Cathartolinum catharticum, Chaerophyllum aromaticum, C. hir- 
sutum, Chamaerion angustifolium, Ciminális clusii /С III/,Cirsium eri- 
sithales, C. rivulare, Clematis alpina /С IV/,Clinopodium vulgare, Cor- 
tusa nutthioli /С IV/ ,Corylus aoellana, Cctoneaster tomentosum, Cre- 
pis jacquinii, Cruciata laevipes, Cynosurus cristatus, Cystopteris fragilis. 
Dactylis glomerata, Daphne mezereum, Dasystephana asclepiadea /С ITT/, 
Delphinium elatum /С III/ Dentaria eneaphyllos, Deschampsia caespitosa, 
Dianťhus lumnitzeri subsp. praecox /С III/, Digitalis grandi flora, Dryas 
octopetala /С III/, Dryopteris filix-mas.

Epilcbium montanum, Epipaotis atrorubens /С III/, Eupatorium cannabinum, 
Euphrasia salisburgensis,

Fagus sylvatica, Festuca tatrae /С III/, Fragaria vesca,
Galeopsis speciosa, Galium album, Galium anisophyllon /С IV/, G. odora- 
tum, G, schultesii, G. vemum, Geranium robertianum, Geum rivale, G, ur- 
banum, Glechoma hirsuta, Grossularia uva-crispa, Gymnadenia conopsea 
/С IV/, Gyrrmocarpium robertianum,

Helianthemum grandiflorum, Heracleum sphondylium, Hieracium bupleuroides 
/С IV/, h. murorum, H.villosum /С III/, Hippocrepis comosa /С IV/, 
Homogyne alpina, Hordelymus europaeus, Huperzia selago /С III/, Hylo- 
telephium maximum, Hypericum maculatum.

Impatiens noli-tangere, Ixoca pusilla,

Jovibarba hirta subsp. glábrescens /С IV/, Juniperus communis,

Kemera saxatilis /С IV/.
Lapsana communis, Larix decidua, Laserpitium archangelica /С III/, L, la- 
tifolium, Leucanthemum montanum, Libanotis pyrenaica, Lilium martagon /С TT7// 
Listera ovata /С IV/, Luzula luzuloides, L. sylvatica, Lonicera nigra, 
Maianthemum bi folium, Velampyrum sylvaticum, Melandryum dioicum, Melica 
nutans, Vercurialis perennis, 'Hlium effusum, Minuartia langii /С IV/, 
Moehringia muscosa, Mycelis muralis, Myosotis sylvatica, Myosoton aqua- 
ticum.
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Neottia nidus-avis.

Origanum vulgare, Ovobanche flava, Oxalis acetosella.

Paris quadrifolia, Petasites albus, P. hybridus, Phyteuma orbiaulare subsp. 
montanum, P. spioatum, Piaea abies, Pinguiaula vulgaris /С II/, Pinus 
sylvestris, Platanthera bifolia, Poa nemoralis, P. pratensis, P. trivialis, 
Polygala amara subsp. braohyptera, Polygonatum odoratum, P. verticilla- 
tum, Polypodium vulgare, Polystiohum lonchitis, Potentilla arenaria, vre- 
nanthes purpurea, Primula auriaula /С III/, Pulmonaria officinalis, 
Pulsatilla slavica /С II/.
Ranunculus acris, R. oreophilus /С IV/, R. platanifolius, Rosa oimpine- 
llifolia /С III/, Rubus idaeus.
Salix caprea, Sanicula europaea, Saxifraga aizoides, 5. naniaulata, Sca- 
biosa lucida, Scorzoneroides autumnalis, Senecio fuchsii, S. nemorensis, 
Seeleria tatrae /С IV/,S. varia, Soldanella carpatica /С III/, Soli- 
dago virgaurea, Sorbus aucuparia, Stellaria nanorum.

Taraxacum officinalis, Taxus baccata /С IV/, Thesium linophyllon, Thy
mus pulcherrimus, Tithymalus amygdaloides, Tofieldia calyculata,Tozzia 
alpina subsp. carpatica /С II/, Trifolium pratense, Trisetum alpestre, 
Tuseilago far fara.

Urtica dioica.

Vaccinium myrtillus, Valeriana sambucifolia /С IV/, V. tripteris, vero
nica chamaedrys, V. fruticans /С IV/, V. officinalis, Vida cracca, Vin- 
cetoxicum hirundinaria.

Literatúra:
DOSTAL, J., 1Э82: Seznam cévnatých rostlin květeny československé.
Pražská botanická zahrada Praha-Troja, 408 pp.
MAGLOCKÝ, 5., 1983: Zoznam vyhynutých, endemických a ohrozených taxónov 
vyšších rastlín flóry Slovenska. Biolónia, Bratislava, 38, p. P25 - 852.
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Bulletin SBS, Bratislava 
10: 19 - 21, 1988

Dve nové lokality druhu Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. 
na Slovensku
Zwei neue Lokalitäten der Art Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. 
in der Slowakei

Mária Zaliberová, Janka Z 1 i n s k á
Ostav experimentálnej biológie a ekológie SAV,
Sienkiewiczova 1, 814 34 Bratislava

Elsholtzia ciliata /syn.: E. cristata Wilid. , E. patrinii 
Gar eke, Mentha patrinii Lepechin, M. ovata Cav. ,Hyssopus ocymifolius 
Lam. , H. bracteatus Gmelin, Pogostemon comosus Mig. Patschuli, 
Microtoena cymosa Prin./ je jednoročný silno aromatický druh 
čelade Lamiaceae. Z Ázie nochádzajúca skalná rastlina bola kul
tivovaná najskôr vo východnom Nemecku a v Polsku ako liečivá 
rastlina a korenina. O dejinách jej udomácnenia v Európe sa 
pramene nezachovali. Nestály, adventívny druh sa kedysi udo
mácnil v záhradách aj u nás. Dnes ojedinele zplaňuje. Dbsa- 
naje, okrem iných zložiek, Patschuliho áterický olej, ktorý 
sa používal pri výrobe voňaviek ako súčasť hmyzových esencií 
/riEGI 1964: 2273, 2274/. Podlá HEJNĚH0 et al. /1973/ je klas- 
natka brvitá druh prichádzajúci do Československa s olejnina
mi a bavlnou.

DOSTAL /1950: 1259/ uvádza iba niekoíko lokalít z Čiech 
a Moravy. Prvé publikovaná údaje zo Slovenska /HEJN? et al. 
1971: 43, 46/ sú zo štrkových náplavov rieky Váh pri obciach 
Horenice a Mixšová, potokov Biela voda /obec Dohnaný/ a Ciro- 
chy /Snina/. Z povodia Váhu sú aj nepublikované údaje KRIPPE- 
uOVHJ /1969/ z ooce Turany nad Váhom. SVOBODOVA /1972/ našla 
jediný exemplár xlasnatky brvitej na lavom brehu rieky Slanej 
pri ooci Bretka. Ďalšie ídaje sú z Javorníkov, z obcí Pšur- 
novice a Lazy pod Makytou /MICIETA 1976/, zo Strážovských
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vrchov - сюсе Dolné Kočkovce /SLAVÍK 197b: 386/, z Nízkych Tatier - obce 
Moštenica /PROCHÁZKA et CERMOHOUS 1978: 193, РГОСШйКА et KPAHULEC 1982: 
175/ a z obce Oravská Polhora /MIGRA 1984: 40/.

Na jeseň v roku 1936 pri terénnan výskume ruderálnej vegetácie v 
okrese Bardejov sne našli tri jedince terofytu Elsholtzia ciliata pri 
záhradke dom č. 43 na alúviu Večného potoka v obci Lenartov /nachádza 
sa v najzápadnejšej časti Nízkych Beskýd 475 m.n.m./ a tiež pri záhradke 
v strede obce Malcov ležiacej na íavostranných prítokoch rieky Tople na 
S úpätí Cerchova v nadmorsKej výške 410 m. V obidvoch prípadoch sa je
dince vyskytovali na okraji zosľapovaných porastov s Potentilla anserina 
spolu s druhmi Achillea millefolium, Agrostis stolonifera, Alchemilla 
Vulgaris agg., Anthriscus sylvestris, Arctium tomentosum, Armoracia ru- 
sticana, Artemisia vulgaris, Ballota nigra, Beilis perermis, Daucus aa- 
rota, Glechoma hederacea, Geranium pusillum, Geum urbanum, Hypericum 
perforatum, Leuaanthemum vulgare, Lotus comiaulatus, Lolium perenne, 
Lysimachia nummularia, Matricaria discoidea, M. chamomilla, Medicago 
lupulina, Mentha longifolia, Odontites rubra, Persicaria hydropiper, 
Plantago lanceolata, P. major, Poa annua, Polygonum aviculare aag. , 
Potentilla anserina, P. argentea, P. revtans, Prunella vulgaris, Ranun
culus acris, R. repens, Rumex obtusifolius, R. crisvus, Taraxacum offi
cinale agg. , Trifolium repens, Veronica beccabunga, V. chamaedrys, V. 
hederifolia.

I Keď rástla klasnatka brvitá v blízkosti záhradok, ne
podarilo sa nám v tejto oblasti overid alebo potvrdit jej pe
stovanie. Nevylučujeme možnost šírenia zo sovietskej Stred
nej Äzie cez Čiernu nad Tisou.

L iteratúra:
DOSTAL, J., 1950: Kvetena CSR. Přírod. Naklad. Praha, 2269 pp. 
EHRENDORFER, E., 1973: Liste der §efässpflanzen Mitteleuropas. G. Fisch
er Verí. Stuttgart, 320 pp.
HEGI, G., 19бА: lllustrierte Flora von Mittel-Europa. V/4, C.Hanser Verí. 
Munchen, p. 2255-2646.
HEJN7, S., JEHLfK, V. et al., 1973: Karanténní plevele Československa. 
Studie ČSAV, Praha, 8, p. 1-156.
HEJNÝ, S., LHOTSKA, M., SLAVÍK, B., 1971: Příspěvek k adventivnľ květeně
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Moravy a Slovenska. Prešiia, Praha, 43, p. 40-49.

MlClETA, K., I976: Floristické pomery pohoria Javorníky. Dipl. Pr. Prír. 

Fak. Univ. Komen., Bratislava, 256 pp., MS.

MIGRA, V., 1934: Oravské múzeum. Dolný Kubín, p. 36-70.

PROCHÄZKA, F., CERN0H0US, F., 1973: Nové lokality některých vzácnejších a 

kritických rostlinných taxonů v Československu. Zpr. Cs. Bot. Společ., 

Praha, 13, P* 191-195.
PROCHÄZKA, F., KRAHULEC, F., 1932: Kvetena okolí Moštenice v Nízkych 

Tatrách. Prešiia, Praha, 54, p. 167-184.

SLAVÍK, B., 1978: ЕръЪоЪго dodonaei-Melilotetwn aľbi. Folia Geobot. 

Fytotax., Praha, 13» p. 381-395.

SVOBODOVA, Z., 1972: Príspevok k flóre južného Slovenska. Acta Fytotechn. 

Univ. Agric., Nitra, 23, p. 5-14.

Recenzie a nové knihy

HLAVAČEK, A.: Flóra CHKO Štiavnické vrchy. Vydalo Ústredie štátnej ochrany 

prírody, Liptovský Mikuláš vo Videopress MON, Bratislava 1935, náklad 

1 000 ks, 774 str.

Autor, rodák z Banskej Belej, osobný známy a spolupracovník význač

ného miestneho floristu S.T.KUPCOKA /1879-1967/, zasvätil bezmála pol sto

ročia floristickému výskumu rodného kraja. Popri terénnych výskumoch vy- 

excerpoval rozsiahlu, najmä staršiu literatúru vzťahujúcu sa k študované

mu územiu na doplnenie údajov o rozšírení jednotlivých druhov. Preštudoval 

z tohto územia herbářové zbierky viacerých inštitúcií, ale najmä bohaté 

zbery A.KMETA deponované v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. Získa

né poznatky tak isto zakomponoval do informácií o jednotlivých druhoch. 

Výsledkom dlhoročného štúdia je citovaná 774-stranová práca, ktorá priná

ša údaje o rozšírení 1455 druhov cievnatých rastlín nielen z územia vlast

nej CHKO, ale z celého, floristicky pestrého orografického celku.

V úvodných častiach práce sú informácie o vymedzení územia, klimatic

kých, geologických /autor M.KÄMEN/ a pôdnych pomeroch a venetačnom kryte 

/autorka E.VARTÍKOVÄ/. V závere je vŕtaný zoznam miestopisných názvov, 

ktorý uľahčí bližšiu lokalizáciu a fytokartografickú využitelnost jedno-
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tlivých údajov, index latinských a slovenských názvov rastlín a zoznam

1 iteratúry.

Pri abecedne usporiadaných taxónoch v zozname druhov popri latinskom 

a slovenskom názve rastliny uvádza autor všeobecnú charakteristiku výs

kytu v území, dopĺňa o geoelement /podľa S06, R.: A Magyar flóra és 

vegetáció rendszertani - n'ôvénnyfôldrajzi kézikónyve l.-V., 1964-1973/, 

životnú formu a výpočet zistených, či udávaných lokalít s patričnými 

bibliografickými citáciami. Vo všeobecnej charakteristike uvádza autor 

informácie so vzťahom k celoslovenskému areálu druhu ako výškové minimá, 

maximá, hranice areálu a pod., presahujúce geografický rámec regionálnej 

flóry.

Pôvodnú verziu rukopisu dokončil autor už v r. 1979. Vzhľadom na 

uplynulé obdobie si Správa CHKO vyhradila edičné úpravy v latinskom a 

slovenskom názvosloví, v dôsledku ktorých sa v práci vyskytli viaceré 

nomenklatorické chyby, najmä na úrovni infraspecifických taxónov. Tieto 

autor uviedol na pravú mieru v príspevku: Opravy, doplnky a poznámky k 

dielu Flóra CHKO Štiavnické vrchy /Zborník II., XXI.^TOP, 1985: 1-16, 
1986/.

Dielo A.HLAVAČKA spláca jednu z veľkých podlžností našej botaniky 

floristike a poznaniu slovenského fytogenofondu. Regionálne flóry sú u- 

celeným zdrojom informácií nielen pre lokálnu poľnohospodársku, lesníc

ku a ochranársku prax, ale aj pre botanické diela základného výskumu.

Eva Kmeťová

VOZÄROVÄ, M., /Ed./: Význam osobnosti Dr.h.c. Jozefa Ľudovíta HOLUBYHO 

v dejinách vedy na Slovensku. Zborník zo seminára pri 150. výročí naro

denia, Vydalo Krajské osvetové stredisko, Bratislava 1986, náklad
2 000 ks, 258 str.

Mnohí máme ešte v živej pamäti vedecky a organizačne vydarenú akciu 

SBS seminár "Význam osobnosti dr. Jozefa Ľudovíta HOLUBYHO v dejinách ve

dy na Slovensku", ktorý sa konal 27.-29.5.1986 v Pezinku. Krajské os

vetové stredisko v spolupráci s Malokarpatským múzeom vydalo zo seminá
ra zborník.

Vďaka obetavej práci dr. M.V0ZÄR0VEJ, ktorá zostavila ako aj orga-
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nizačne zabezpečila vydanie zborníka máme k dispozícii publikáciu, kto
rá hodnotí bohatú činnosť dr. J.E.HOLUBYHO v oblasti archeológie, bota
niky a národopisu. 258-stranový zborník zahrňuje 18 príspevkov. Zborník 
je uverejnený v slovenčine, každý príspevok má anglické a ruské resumé. 
Zborník je nepredajný. Všetci účastníci seminára ho dostali poštou a pre 
rfalší-ch záujemcov je ešte niekoľko kusov k dispozícii na sekretariáte SBS.

Viera Banásová

LHOTSKA, M., KRIPPELOVÄ, T., CIGÁNOVA, K.: Ako sa rozmnožujú a rozširujú 
rastliny. Edícia Obrázky z prírody. Obzor, Bratislava 1987, náklad 
10 000 ks, 392 str., 98,- Kčs.

MÄJOVSKÝ, J., MURÍN, A. a kol.: Karyotaxonomický prehľad flóry Slovenska. 
Veda, Bratislava 1987, náklad 1 000 ks, 436 str., kk9- Kčs.

MICHALKO, J., et a 1.: Geobotanical map of C.S.S.R. Slovak socialist re
public text part. Veda, Bratislava 1987, náklad 1 000 ks, 167 str.,
92,- Kčs.

PENIA5TEK0VÄ, M-.: Taxonomicko-chorologická charakteristika druhov z okru
hu Bisautella laevigata v Československu.
SlPOSOVA, H.: Taxonomicko-chorologické štúdium Galium pumilum Murray s.l. 
na Slovensku. Acta Botanica Slovaca Acad. Sci. Slovacae, Ser. A, 10, Ve
da, Bratislava 1987, náklad 500 ks, 168 str., 18,- Kčs.

SMÍD, M.: Průvodce odbornými názvy rostlin. ZO CZS alpínky Plzeň, MK 
CSR, Stráž, Plzeň 1987, náklad 5 000 ks, 352 str., 28,- Kčs

Zo života spoločnosti

Činnost Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV r. 1987

Slovenská botanická spoločnost pri SAV mala k 31.12.1937 
498 dobrovolných členov, z toho 10 čestných a 26 zaslúžilých.
V priebehu roka vstúpilo 18 nových členov, 2 členovia zomreli,
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2 vystúpili a 2 boli vylúčení.
Činnost organizácie sa riadila rámcovom plánom. Celko

ve sa uskutočnilo 51 akcií, včetne Valného zhromaždenia, kto
rú sa konalo 8.4.1987. Na akciách bolo 1 279 účastníkov.

Na pôde SBS pri SAV sa konali tradičné jarné a jesenné 
prednáškové cykly sekcií v Bratislave, Tesárskych Mlyňanoch 
a na pobočkách v Nitre, Zvolene a Košiciach. Odznelo na nich 
36 samostatných prednášok, na ktorých sa zúčastnilo 778 po
slucháčov, okrem tono bolo 6 seminárov s 237 účastníkmi. V 
r. 1987 na 6 exkurziách bolo 165 účastníkov.

V rámci SBS pri SAV pracuje 5 sekcií /sekcia fyziológie 
rastlín, sekcia systematickej botaniky a geobotaniky, algo- 
logická sekcia, sekcia pre výskum synantropnej flóry a vege
tácie, sekcia aendrologická/, 3 odborné pracovné komisie a 
2 pracovné skupiny. Komisia pre prácu s mládežou zorganizo
vala VII. ročník floristického kurzu a kurzu fyziologickej 
ekológie v Bratislave. Zúčastnilo sa na nich 28 žiakov zo 7 
gymnázií. Aktívna bola činnost členov komisie pre ochranu 
prírody. Ťažisko bolo na prácach červenej knihy ČSSR II. V 
tejto súvislosti sa konali dve pracovné porady autorov, spo
luautorov a spolupracovníkov zo slovenských pracovísk. Okrem 
toho sa vypracovali expertízy a stanoviská k ochrane lokalít 
a ohrozených druhov, ako aj stanovisko k návrhu expozície 
vysokohorskej flóry v TANAP-e. členovia pedagogickej komisie 
SBS sa podielali na analýzach základných školských dokumen
tov /učebné osnovy, učebnice, odborno-metodické príručky pre 
učitelov prírodopisu pre základné školy a biológie pre stred
né školy/ z hľadiska plnenia požiadaviek "Projektu ďalšieho 
rozvoja výchovno-vzdelávacej sústavy".

členovia Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV po- 
xračovali v plnení úloh, vyplývajúcich zo SPZV. Finančné 
prostriedky prispeli k riešeniu úloh "Flóra Slovenska", "Ras
tlinné spoločenstvá SSR", "Biológia rastlinných druhov a ve
getačná dynamika", "Produktivita lesných ekosystémov, cast 
sinice a riasy". Získané materiály sú uložené na pracoviskách
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Oebe cbev sav.
V spolupráci so Slovenskou zoologickou spoločnosťou a 

Slovenskou entomologickou spoločnosťou pri SAV sa dňa 18.3. 
1987 konal odborný seminár na tému "Kyslé dažde a ich vplyv 
na toiotu územia SSR." Do sto účastníkov si vypočulo 9 pred
nášok odborníkov zo 7 pracovísk na celom území Slovenska, kto
rí sa touto aktuálnou problematikou zaoberajú. Priaznivá odo
zva bola aj v masovokomunikačných médiách /rozhlas, tlač/.

Tradične dobrá spolupráca je s Československou botanic
kou spoločnosťou ČSAV. Priebežná informovanosť je zabezpeče
ná vzájomnou výmenou funkcie podpredsedov oboch spoločností 
a zasielaním zápisníc, pozvánok a Bulletinu. Odborná spolu
práca sa realizovala hlavne výmenou prednášateľov a účasťou 
na akciách, ktoré obe organizácie poriadajú. Pedagogická ko
misia a komisia pre prácu s mládežou SBS pri SAV spolupraco
vali s Výskumným ústavom pedagogickým a s Biologickou spoloč
nosťou ČSAV. Aktívne sa zúčastnili na X. biologických dňoch 
usporiadaných Biologickou spoločnosťou ČSAV pri príležitosti 
200. výročia úmrtia J.E.PURKYNĚ v Brne /24.-26.11.1987/. Na
ďalej pokračovala dobrá spolupráca so Slovenskou spoločnos
ťou pre dejiny vied a techniky pri SAV, so Slovenskou spoloč
nosťou pre vedy poľnohospodárske, lesnícke a potravinárske 
pri SAV. Široká spolupráca sa rozvinula pri spracovávaní ras
tlinných druhov do Červenej knihy. Zastúpené sú pracoviská z 
celého Slovenska a čiastočne aj z Moravy /TANAP, Považské mú
zeum v Žiline, CSOP-Bratislava, VSP-Nitra, PvFUK-Bratislava, 
Regionálne múzeum v Mikulove/. Dobrá spolupráca je s CBEV SAV 
a s vysokými školami PvFUK v Bratislave, VSP v Nitre, UPJŠ 
v Košiciach, VŠLD vo Zvolene. Na mimobratislavských školách 
pracujú pobočky SBS pri SAV.

V zahraničných stykoch sa hlavná pozornosť sústredila
na medzinárodné sympózium "Progress in Algal Taxonomy", ktorá 
zorganizovala algologická sekcia v spolupráci s algologickou 
sekciou CSBS а 0EBE CBEV SAV v Smoleniciach v dňoch 15.-16.6. 
1987. Sympózia sa zúčastnilo 67 odborníkov z 21 krajín, z to-
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ho 20 socialistických štátov 35 /z ČSSR 20/ a z nesocialisti 
ckých štátov 32. Odznelo 25 prednášok a prezentovalo sa 20 po- 
sterov. Na záver sa usporiadala exkurzia. Toto sympózium bolo 
v poradí už tretie na medzinárodnej úrovni, ktoré organizova
la SBS pri SAV v Smoleniciach. Bohatá účast popredných sve
tových vedcov svedčí o mimoriadnom záujme o tieto akcie. Bu
dúce sympózium sa plánuje na r. 1990.

Pracovná skupina rastlinných explantátov je napojená na 
medzinárodnú nevládnu organizáciu International Association 
for Plant Tissue Culture a algologická sekcia na medzinárodné 
združenie Association for Cyanophytes.

Sekcia pre výskum synantropnej flóry a vegetácie zorga
nizovala 1.-4. júla 1987 botanickú exkurziu zameranú na štú
dium xerotermnej, pieskomilnej, synantropnej a vodnej vege
tácie na vybraných lokalitách v Maďarskej ľudovej republike 
v spolupráci s Institutům botanicum Universitatis horticul
tural v Budapešti.

SBS pri SAV vydala cyklostilovou technikou dve čísla 
Bulletinu, kde zverejnila program prednáškových cyklov, akcií, 
jubileá členov, floristické Príspevky a iné oznamy.

Členovia Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV po
máhali svojou činnosťou rozvíjať vedný odbor botanika.

Helena Otahelová 
za Hlavný výbor SBS pri SAV

Cestní členovia do roku 1987:
prof. RNDr. Zdenek ČERNOHORSKÝ, DrSc., [ŘŇDr. Miloš DEYL, DrSc.,1 
prof. RNDr. Jozef DOSTÄL, |doc. RNDr. Ján FUTÄK, CSc.,|Akademik 
RNDr. Slavomil HEJN?, DrSc., Ing. Jozef KOLEK, DrSc., RNDr. 
Terézia KRIPPELOVÄ, CSc., RNDr. Ing. Dezider MAGIC, doc. RNDr. 
Jozef MÄJOVSK?, RNDr. Ján MICHALKO, CSc., Cl. koréšp. prof.
RNDr. Ľudovít PASTYRIK, DrSc., Cl. korešm. prof. RNDr. Vla- 
uinír RYPÄCEK, DrSc.



Zaslúžilí členovia do roku 1987:
doc. Xng. František BENCaT, DrSc. , PNDr. Olaa EPDELSKA, CSc., 
doc. RNDr. Karol EPDELSKÍ, CSc. , j Igor FAbpv , Ernest FUTO, 
Aladár HLAVAČEK, RNDr. Jolana HORNÍČKOVA, PhDr. PNDr. Alžbeta 
HORVATOVlCOVÄ, CSc Ina. Miloš JUPKOVIC PNDr. Anton KOCIAN
RNDr. Eduard KPIPPEL, CSc., nrof. RNDr. František KUBJATKO, 
DrSc. , PNDr. Andrej LUX, CSc., PNDr. Mária LUXOVA, DrSc.,
Ing. Miroslav MANICA, CSc., Ing. Cyprián PA.ULECH, CSc., doc. 
RNDr. Vojtech PECIAP, CSc., RNDr. Mária PAJCZYOVA, orof. PNDr. 
Ladislav SOMSAK, DrSc. , PNDr. Kanila ZAHRADNÍKOVA, CSc.,
Ing. Andrej VOJTCN
Holubyho medaila udelená do roku 1937:
V roku 1934:
doc. Inn. František BENCAT, DrSc. - Atlas rozšírenia cudzo
krajných drevín na Slovensku a rajonizácia ich pestovania. 
Veda, Bratislava, 1932.

doc. RNDr. Ján FUT/K, CSc. in memoriam, PNDr. Lýdia BEPTOVÄ,
CSc. - Flóra Slovenska III, Veda, Bratislava, 1983.

RNDr. Olga ERQELSKA, CSc. - Embrvolóaia krvtosemenných .
rastlín. Veda, Bratislava, 1931.

RNDr. František HINdAK, DrSc. - Studies on the chlorococcal 
algae /Chlorophycae/ III. Biologická oráce, 30/1, 1984.

RNDr. Mária LUXOVA, DrSc. - Growth region of the nrimarv 
root of Zea navs L. Dr. Junk publishers, The Haaue, Boston, 
Londýn, 1981,
- Vývin štruktúr kukurice. JANDA, J. /ed./ a kol.: Kukurica, 
Príroda, Bratislava, 1982,
- Anathomisbhe Methoden der Wurzeluntersuchunn. Zborník Int. 
Symp. Wurzelókologie und ihre Nutzanwendunc. Gumoestein, 1933.

V roku 1985:
doc. RNDr. Ján HUDAK, CSc., doc. RNDr. Rudolf HEPICH, CSc., 

doc. PNDr. Milan ВОВАК, CSc. - Dlastidv. Veda, Bratislava, 
1983.
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V roku 1936:
Aladár HLAVAČEK - Flóra Slovenska IV/1, IV/2. Veda, Bratisla

va, 1984, 1985; Flóra CHKO Štiavnická vrchy, Vvdalo USOP 
Lipt. Mikuláš, Bratislava, 1935.

RNDr. Mária JASlCOVA, CSc., RNDr. Kamila ZAHRADNÍKOVA, CSc.
- Flóra Slovenska IV/1, IV/2. Veda, Bratislava, 1984, 1985.

doc. RNDr. Vojtech PECIAR, CSc., RNDr. Martin ČERVENKA - Zá
klady systómu a evolúcie výtrusných rastlín. SPN, Brati
slava, 1984.

prof. Ing. Ján SVIHRA, DrSc. - Vodný deficit v ontogenéze 
obilnin. Veda, Bratislava, 1984.

Cestní členovia v roku 1987:
doc. RNDr. Alžbeta HERICHOVÄ, CSc., RNDr. František HINDÄK,
DrSc. , RNDr. Ivan HPABOVEC, RNDr. Timotej JESKO, CSc., RNDr.
Vladimír ROZINKA, DrSc. , RNDr. Stefan ’ÍAOLOCK?, CSc., RNDr.
Zdena SVOBODOVA.
Holubyho medaila udelená v roku 1937:
Ing. Margita HOLOBPADÍ, CSc. - Dríjem a asimilácia síry v 
rastlinách. Biologické oráče, 31/4, 1935.

RNDr. Eduard KRIPPEL, CSc. - Postalaciálnv vývoj venetácie 
Slovenska. Veda, Bratislava, 1986.

RNDr. Ján MICHALKO, CSc. - Geobotanická mana CSSR-Slovenská 
socialistická republika. Veda, Bratislava, 1986.

doc. Ing. Jozef REPKA, CSc. - Funkcia ninerálnvch živín v 
regulácii fotosvntázv a rastu rastlín. Veda, Bratislava, 
1936.

Blahoželáme 
Vyoracovala M.Zalibe- 
rová, H.Oťahelová



- 29 -

Kongresová exkurzia po ČSSR

"Excursion Committee" ori organizačnom výbore XIV. Medzi
národného botanického kongresu v Berlíne navrhol medzi počet
nými pred- a post-kongresovými exkurziami jednu aj na území 
Československa. 0 jej zorganizovanie bola požiadaná autorka 
tejto informácie. Zodpovědnost za úsek no CSR prevzal doc.
Ing. J. JENlK, CSc., ktorý viedol aj československá cast 
jednej z predkongresových exkurzií.

Exkurziu č. 22 /Bohemia, Moravia and Slovakia, the low
lands, hills and high mountains of Czechoslovakia/ si vybralo 
31 účastníkov konnresu zo 6 krajín, prevažne z USA. Trasa 
cez CSR zahrňovala Krkonošský národný nark, Juhočeský kras 
/Doutnáč/, Třeboňská pánev /SPR Červená blato/, biosférickú 
rezerváciu Pálava a lokalitu pieskomilnej vegetácie nri Bzen- 
ci na Hodonínsku. Z mimoterénneho nrooramu hostia boli nadšení 
návštevou stálej ekologickej expozície v múzeu vo Vrchlabí 
"Kámen a život" /scenár: JENÍK - STURSA/ a nrehliadkou Prahy. 
Na území Slovenska, kde medzi hostí pribudol nrof. Dr. A. TEP- 
PO z Budapešti, exkurzia pokračovala zastávkou na Tematínskvch 
kopcoch /lokality nad obcou Lúka/ do Velkej Fatry /Gaderská 
dolina/. Velmi zaujímavá a z hladiska botanickej atraktivity 
vysoko hodnotená bola zastávka v Dobrocskom pralese, ktorú 
organizovali kolegovia z V5LD vo Zvolene. Xerotermná flóra a 
vegetácia, hlavne viaceré endemické taxóny a novoopísané spo
ločenstvá zaujali pozornost zahraničných botanikov na exkur
zii v Slovenskom krase /Zádielska dolina, Turniansky hradný 
vrch/. Dôstojným záverom podujatia bola návšteva Tatranského 
národného parku. Účastníci v sprievode niekoľkých českoslo
venských kolegov, ktorí práve v TANAP-e nracovali v rámci 
výskumného programu, absolvovali trasu z Javorinv cez Zadné 
Meďodoly a Konské sedlo do Tatranskej Lomnice, prípadne nas
pat do Javoriny a Zdiaru, spojenú s prehliadkou týchto etno
graficky zaujímavých obcí.

Odborný program bol nahustený, ale snahou oraanizátorov
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bolo umožnit botanikom zväčša z ďalekého zahraničia aspoň 
letmý fytogeografický pohlaď na kvetenu Československa, uká
zať im pestrost našej vegetácie na celej škále biotopov, na
vštívit najznámejšie velkoplošné a niektoré maloplošné chrá
nená ázemia, názorne ich informovať o problematike botanické
ho výskumu a ochrane prírody v našom štáte.

Na príprave v Berlíne publikovaného exkurzného sprie
vodcu sa podieľali okrem hlavných organizátorov vedúci je
dnotlivých exkurzných trás: RNDr. V.GP.ULICH, RNDr. 3.MAGLOC- 
Kí, CSc., RNDr. L.MUCINA, CSc., PNDr. D.BERNÄTOVÄ, doc. RNDr. 
I.HÄBEROVÄ, CSc., RNDr. A. PETRlK, RNDr. Z. DÚBRAVCOVÄ, doc. 
Ing. M.KRlZO, CSc. Ďalšiemu spoluautorovi RNDr. Ing. D.MAGI- 
COVI zdravotný stav znemožnil účasť na podujatí, ktoré tak 
obetavo pripravoval.

Priamo v teréne sa na odbornom vedení exkurzií zúčastni
li i ďalší členovia CSBS a SBS: RNDr. V.SKALICKÍ, RNDr. J. 
KVĚT, CSc., RNDr. K.PRACH, CSc., prof. RNDr. J.DOSTÄL, Ing. 
E.KRIZOVÄ, CSc., doc. Ing. L.PAULE, CSc., RNDr. L. PACLOVÄ, 
RNDr. E.URVICHIAROVÄ, RNDr. K.SKOVIROVÄ, RNDr. J.KLIMO, E. 
KARASOVA.

Pri plánovaní trasy, príprave rukopisu sprievodcu alebo 
celkovom organizačnom zabezpečení účinne pomohli: RNDr. D. 
JAVORCÍKOVA, CSc., RNDr. E.KMETOVA, CSc., B.WOLFOVA. Za Po
skytnutie propagačných materiálov, mapových podkladov sme 
vďační vládnemu výboru pre cestovný ruch. Správe KRNAP-u, 
RNDr. Z.PODHÄJSKEJ, RNDr. L.BERTOVEJ, CSc., RNDr. E.KRIPPE- 
LOVI, CSc., PNDr. V.VAGENKNECHTOVI, RNDr. E.VARTlKOVEJ.

Ako možno usudzovať z dodatočných poďakovaní a oceňujú
cich priateľských listov, zásielok separátov exkurzia splni
la svoj ciel, prispela k propagácii krás našej krajiny, vý
sledkov úsilia štátnej i dobrovoľnej ochrany prírody a k me
dzinárodnej spolupráci botanikov rozličných odborných zame
raní.

Viera Feráková.
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V roku 1938 si pripomenieme životné jubileá nasledovných 
členov Slovenskej botanickej spoločnosti: RNDr. Liouša PACLO- 
VÄ /9.1.1928/, Inq. Milan VAZCR /15.4.1923/, Inq. Viera STO
LÁROVA, CSc. /18.4.1938/, pron. biol. Anna KUBOVA /1.5.1938/, 
Paed.Dr. Anna RUSIflÄKOVA /8.5.1938/, RNDr. Erika ZAHOROVSKA 
/10.5.1938/, Ján URDA /15.5.1933/, RNDr. Andrej HOLOD /13.7. 
1938/, doc. RNDr. Viera FEFAKOVA, CSc. /22.7.1938/, doc. DrPh. 
PhMr. Inq. Ján BALOUN, CSc. /31.7. 1928/, RNDr. Anna BERGERO- 
VA,^CSc. /d.8.1928/, doc. Inq. Milan KRlZO, CSc. /10.8.1928/, 
RNDr. Eva KAPLÄNOVA /25.3.1928/, RNDr. Ján ZÄBORSK? /13.10.
1928/, doc. Ing. Eduard ČERVENKA /1.11.1918/, RNDr. Alžbeta 
KORÄBOVÄ /17.11.1938/, RNDr. Dorota BPILLOVA, CSc. /2.12.1928/.

Výbor SBS jubilantom srdečne blahoželá.

Životné jubileum RNDr. Viery .'1ICHALK0VEJ

V tomto roku sa dožíva významného životného jubilea dr.
Viera MICHÁLKOVÁ. Narodila sa 2. aoríla 1923 v Užhorode. Krát
ko nato sa rodičia presťahovali do Banskej Bystrice, kde ab
solvovala časť gymnaziálneho štádia, ktoré dokončila v Brati
slave. V roku 1957 sa zapísala na Prírodovedecká fakultu UK
na kombináciu prírodopis - zemepis. Vysokoškolské štádium u- 
končila špecializáciou botanika a ostala nracovať na Botanic
kom ústave UK, z ktorého neskôr vznikla katedra. Na čele ústa
vu po odchode prof. V.NABĚLKA a prof. M.NOVÁCKEHO stál doc. 
dr. J.MAJOVSKZ s ďalšími mladými absolventairi, medzi nimi bol dr. 
J.MICHALKO, ktorý sa stal jej celoživotným partnerom. Dr. V. 
MICHÁLKOVÁ sa vo svojej vedeckej činnosti venovala cytologii, 
zo začiatku sa zamerala fyziologickým, neskôr karvotaxonomic- 
kým smerom. Riešila problematiku druhov Erysi.mum a Corvdalis aava. 
Svoju pedagogická činnosť zamerala na ochranu orírody a ži
votného prostredia. Výchovne pôsobila po celý čas svojej ak
tívnej činnosti. Okrem toho sa venovala rôznym oraanizačným
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prácam ori budovaní pracoviska a prácam vyplývajúcich z oeda- 
gogickej činnosti. Aktívne pôsobila i v SBS nri SAV.

Pri všetkej tejto činnosti vychovala štyri deti, bola a je 
oporou svojej rodiny v rôznych situáciách, ktoré každodenný 
život prináša.

Pri tomto významnom životnom medzníku jej všetci, ktorí 
ju poznáme ako botaničku, pedaaogičku a najmä ako človeka že
láme, aby svoje skúsenosti a vedomosti mohla odovzdávať v do
brom zdraví a spokojnosti, nielen v tomto jubilejnom, ale i v 
mnohých ďalších rokoch.

K. Zahradníková

Jubileum RNDr. Terézie SCHWARZOVEJ

Z roka na rok sa stretávame s mladšími päťdesiatnikmi.
K takýmto mladým jubilantom patrí i dlhoročná členka Sloven
skej botanickej spoločnosti RiJDr. Terézia SCHWARZOVÄ, naro
dená 21. apríla 1938 v Sáse.

Absolventka Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenské
ho zostala pedagogicky činná na Katedre systematiky rastlín. 
Citlivým prístupom k študentom sa v nich usiluje prehlbit lá
sku k prírode a vychovať platných slovenských botanikov. Sa
ma nachádza krásu v taxonomicky obtiažnej, málo obdivovanej, 
ale velmi rozšírenej skupine zástupcov rodu Chenopodium. Oso
bitne sa venuje aromatickým druhom. Okrem náročnej pedaaogic- 
kej práce sa podieľa na riešení štátnych úloh Karyosvstemati- 
ka karpatskej flóry, Karyotaxonomická a bioekologická proble
matika vysokohorských rastlinných populácií, Flóra intravilá
nu Bratislavy a negatívne funkcie v ochrane a tvorbe životné
ho prostredia. Je spoluautorkou pripravovanej publikácie Fló
ra Devínskej Kobyly a diela Květena CSR. Pôsobí v celoštátnej 
komisii Biologickej olympiády, spolupracuje s Ústredným domom 
pionierov a mládeže KG v Bratislave.

V slovenskej botanickej spoločnosti je obľúbenou spolu-
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pracovníčkou vo výbore a v Sekcii nre výskum svnantropnej fló
ry a vegetácie. Neodmysliteľná a spoľahlivá je jej nomoc pri 
organizovaní celoštátnych sympózií s medzinárodnou účasťou 
"Synantropná flóra a vegetácia", v posedeniach pri botanickej 
literatúre, v organizovaní prednášok, exkurzií a pod.

Milá Terka, prijmi od svojich žiakov, spolupracovníkov 
a priateľov kytičku úprimných srdečných želaní oevného zdravia, 
vnútornáho pokoja a sily vyorat ešte veľa hlbokých brázd na 
roli botaniky.

M. Zaliberová

Životná jubileum RNDr. PhMr. Stanislava PRIEHRADNÉHO, CSc.

Dňa 22. apríla 1988 sa dožíva významného životného jubi
lea samostatný vedecký pracovník oddelenia patologickej fy
ziológie rastlín Ostavu experimentálnej biológie a ekológie 
CBEV SAV v Bratislave Dr., PhMr. Stanislav PRIEHRADNÍ, CSc.

Jubilant sa narodil v Martine - Priekooe, kde spolu s 
2 súrodencami prežil svoje detstvo. Po maturite na avmnáziu 
v Tlirčianskom Martine v roku 1947 nastúpil jednoročnú lékár
nicko - ašpirantskú prax vo Varíne pri Žiline ako oovinnú 
prípravu na zvolené vysokoškolské štúdium, ktoré absolvoval 
v roku 1951. Počas štúdia sa aktívne zanájal do vedeckého a 
spoločenského diania fakulty a katedry farmakoonózie a farma
ceutickej chémie. Po skončení štúdia zastával miesto asistenta 
na Katedre fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK v 
Bratislave. V odbornej náplni na mladom univerzitnom praco
visku sa jubilant zameral na oblast chemickej fyziológie.
Išlo predovšetkým o zavádzanie chemických metód do výskumu 
fyziologických orocesov rastlín a ich aplikáciu pri riešení 
časových problémov najmi z oblasti výživy ovocných stromov a 
pri výskume funkcie dosial snomínaných nrvkov minerálnej vý
živy, najmä horčíka, síry a mikroelementov. Bol to na ten čas, 
pre slovenskú fyziológiu rastlín, nový smer. Viedol cvičenia z 
fyziológie rastlín, neskôr prednášal fyziológiu rastlín pre
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biochemikov a minerálnu výživu rastlín. V roku 1957 a 1958 
zastával funkciu tajomníka katedry. V roku 1959 prijal miesto 
na oddelení fyziológie rastlín Výskumného ústavu aorochemic- 
kej technológie v Bratislave.

Až do roku 1961 bol zapojený do riešenia rôznych agrobio
logických problémov súvisiacich najmä s vývojom nových druhov 
a foriem hnojív. Neskoršie sa experimentálne orientoval na ob
last herbicídov. Spolupracoval pri hľadaní nových biologicky 
vysokoúčinných látok, na výskume optimálnych podmienok použí
vania novozavádzaných herbicídov na vývoji testovacích metód 
pre hodnotenie parametrov ich účinnosti a nri vypracúvaní 
normometód pre výstupnú kontrolu už vyrábaných prípravkov. 
Svojimi prácami prispel k vývoju niekoľkých prípravkov pre 
poľnohospodársku prax. V roku 1966 nastúpil na oddelenie pa
tologickej fyziológie rastlín flEBE.

Ťažiskom jeho prác na ústave SAV boli výskumy vodnej pre
vádzky hostiteľských rastlín - obilnín, po ich napadnutí eko
nomicky významným hubovým patogénom - múčnatkou trávovou. Vý
sledky Dr. PRIEHRADNÉHO o zmenách príjmu vody, transpirácie, 
vodnej bilancie, obsahu vody, vodopútajúcej schopnosti pletív, 
vodného sýtostného deficitu a iných, majú širší význam pre 
hodnotenie vodných pomerov rastlín napadnutých nielen sledo
vanými hubami, ale oatologickými činiteľmi vôbec.

Vedecká a publikačná činnost menovaného je veľmi rozsiah
la. Je spoluautorom 3 knižných publikácií, 98 odvodných vedec
kých prác, 52 odborno-populárnych alebo iných článkov, spolu
autorom 3 patentov a 21 záverečných prác.

V mene priateľov a spolupracovníkov želáme jubilantovi, 
aby mu jeho životný elán, skromnost, ľudský orístup k problé
mom denného života a pevná zdravie vydržali aj do ďalších rokov.

A. Janitor
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Životné jubileum RNDr. Kataríny PAULECHOVEJ, CSc.

V novebri 1988 oslávi svoje životné jubileum dlhoročná 
členka Slovenskej botanickej spoločnosti RNDr. Katarína PAULE- 
CHOVÄ, CSc., vedúca vedecká pracovníčka OEFE SAV v Ivánke nri 
Dunaji.

Vysokoškolské štúdium ukončila na Prírodovedeckej fakulte 
UK v Bratislave v roku 1952, a od tejto doby pracuje nepre
tržite na úseku rastlinnej virológie, kde je jej činnost za
meraná výhradne na problematiku virusových chorob ovocných 
drevín. V uvedenej oblsati získala celý rad cenných poznatkov, 
a stala sa uznávanou odborníčkou nielen doma, ale i v zahrani
čí. Zo získaných výsledkov napísala vyše 100 vedeckých publi
kácií /z toho 12 knižných/. Reprezentovala rastlinnú virolóaiu 
na mnohých domácich a zahraničných vedeckých podujatiach. Z 
príslušnej vednej oblasti vyškolila niekoľko ašpirantov, pra
covala ako členka ašpirantských skúšobných komisií, ooonentka 
kandidátskych a doktorských dizertačných prác a ood.

Patrí k tým vedeckým pracovníkom, ktorým sa podarilo ú- 
spešne uplatnit svoje výsledky v praxi. Pôsobila ako poradca 
rôznych rezortných pracovísk, bola členkou koordinačných ko
misií, vedeckých rád, ministerských komisií a ood. Bohatá je 
aj jej vedecko-popularizačná a oedaaogická činnosť. Za úspešnú 
vedecko-výskumnú a popularizačnú činnost obdržala viaceré re
zortná vyznamenania a ocenenia, ako napr. Cenu SAV 82 za vedec 
ko-popularizačnú činnost, Striebornú plaketu SAV za rozvoj v 
biologických vedách, Vzorný pracovník SAV, Zaslúžilý pracovník 
OEFE SAV, Vynikajúci pracovník MPVž SSR, Zaslúžilý pracovník 
MPVž SSR, Plaketu CBEV SAV za "Výsledky v práci" a ďalšie.

Do ďalších rokov prajeme našej jubilantke pevné zdravie, 
úspechy vo vedeckej práci a v osobnom živote veľa životného 
optimizmu.

K. Baciaálová
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Životné jubileum RNDr. Stefana JURlSA, CSc.

Koncom novenbra tohto roku sa dožíva RNDr. Stefan JURIS, 
CSc. významného životného jubilea. Narodil sa 29.11.1928 v Ze
lenci neďaleko Trnavy. Po maturite sa prihlásil na Prírodove
deckú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave na odbor bio
lógia - zemepis. Po absolvovaní druhého ročníka orestunu-
je na štúdiá do Prahy, kde sa na Biologickej fakulte UK pod 
vedením prof. B.FOTTA specializuje na sinice a riasv. Po oro- 
mócii r. 1953 sa vracia na Slovensko a začína orednášat niž
šie rastliny riadnym a mimoriadnym študentom diaľkového štúdia 
na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a Košiciach. Roku 
1960 prestupuje na zoologické /neskoršie hydrobiologické/ od
delenie Biologického ústavu SAV. Jeho terajším pracoviskom je 
od r. 1970 Prírodovedný ústav Slovenského národného múzea v 
Bratislave, kde bol v tom istom roku menovaný do funkcie vedú
ceho botanického oddelenia a od r. 1972 je riaditeľom ústavu.

Dr. JURIS je reprezentantom tej aenerácie slovenských bo
tanikov a biológov, ktorí neváhali íst študovat na nražskú fa
kultu, a potom so zápalom a oduševnením kládli základv mnohých 
vedných odborov na Slovensku. Táto pionierska práca nebola ľah
ká, bolo treba nielen nrednášat poslucháčom, viest praktická 
cvičenia a chodit do terénu za podmienok dnes už sotva pred
staviteľných. Veľa času im zaberala tiež organizátorská práca, 
budovanie laboratórií, obstarávanie prístrojov a materiálu, 
zháňanie literatúry, na čo bv im osemhodinový pracovný čas sot
va vystačil.

Jubilant patrí medzi najlepších znalcov sinie a rias dvoch 
pre Slovensko tak charakteristických oblastí: rieky Dunaja a 
Tatranského národného parku, odkiaľ publikoval aj najviac štú
dií. Ale aj rašeliniská na Orave, rybníkv a štrkoviskové ja
zerá na západnom Slovensku patria medzi jeho obľiíbené lokality, 
ku ktorým sa napriek mnohým administratívnvm povinnostiam ne
ustále vracia. Z taxonomie rias si vybral chryzomonádv /Chryso- 
phyoeae/, z ktorých viaceré druhy aj opísal práve z nášho územia
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V mene slovenských botanikov a najmä členov Algoloaickej 
sekcie SBS by som si dovolil RNDr. S.JUPI50VI, CSc. ako jeden 
z jeho prvých poslucháčov ooďakovat za všetku prácu, námahu a 
čas, ktorý venoval v prospech rozvoja botanikv na Slovensku.
Do ďalších rokov mu želáme oevné zdravie, radost z vvkonanej 
práce a elánu pri štúdiu chryzomonád, ktorá tak osudovo zasiah
li do behu jeho curriculum vitae.

F. Hindák

Jubileum prof. RNDr. Jozefa DOSTALA

"I když mnozí nedůvěřivě ookvvují hlavou, je oravda, že 
stále mladý prof. DOSTAL se 20.12.1933 dožívá 30 let." Unly- 
nulo 5 rokov, čo sme tieto.riadky z пега RNDr. J.CHRTEKA, CSc. 
čítali v Preslii a náš pán nrofesor je mladý naďalej. Na neho, 
viac ako na kohokolvek iného sa hodia básnikove slová "mladost 
je těžba živá po kráse". Veď čo môže byt krajšie, ako život 
zasvätený poznávaniu mnohorakosti rastlinnej ríše - botanike.

Prof. J.DOSTAL sa narodil v Prahe - Bohuniciach ako jedi
ný syn kolára. Záujem o prírodné vedy sa u neho nrejavil už po
čas stredoškolského štádia, kedy spolupracoval s riaditeíom 
školy J.ROHLENOM. Na Prírodovedeckej fakulte Univerzitv Karlo
vej, kde začal študovat v r. 1922 sa venoval najskôr chémii, 
potom botanike a štúdium ukončil dizertačnou prácou o ekológii 
tatranských lomikameňov. Ako asistent farmaceuticko-botanického 
ústavu Univerzity Karlovej pracoval na floristickom výskume 
Tatier a Slovenského krasu, kým mu v tom nezabránili okupácia 
a uzatvorenie hraníc. Po r. 1945 okrem oedaooaickej činnosti, 
práce na záchrane vojnou poškodených herbárov a knižníc, zbie
ral materiál a organizoval príoravu "Květena CSR". V r. 1955 
bol menovaný profesorom botaniky na biologickej fakulte UK v 
Prahe. V r. 1963 - 1970 oracoval na katedre botaniky Univer
zity Palackáho v Olomouci.

Dostálova Květena CSR z r. 1950 1 obe vydania Klíča /1954, 
1953/ slúžia už vyše štvrt storočia nielen študentom, nedaaó-



gom a širokej botanickej verejnosti v Československu, ale re
prezentujú hlavnú informáciu o fytogenofonde našej krajiny aj 
ore zahraničie. Na určovacích nraktikách na Prírodovedeckej fa
kulte UK v Bratislave pracujeme i dnes s'Květenou". Knihy sú 
už v žalostnom stave a preto netrpezlivo čakáme na vydanie no
vého, modernizovaného "Dostála" - Velkého kľúča k flóre ČSSR, 
práve tak ako aj na dielo Nová květena ČSSR. Ako cenný nomen- 
klatorický prameň odborného, i českého národného názvoslovia 
nám slúži Seznam cévnatých rostlin květeny československé z r. 
1982. Hoci je p. profesor od r. 1970 na dôchodku, ako vidieť 
z jeho publikačnej činnosti, toto životná obdobie nenredstavu- 
je pre neho odpočinok. Jeho činnosť je tak bohatá a mnohostran
ná, že je ju ťažko vyčíslit. Zdôrazníme aspoň spoluorácu na 
diele Flora Europaea, spracovanie paoraďorastov pre nové vyda
nie "Hegiho", aktivitu v medzinárodných botanických oreranizá- 
ciách IAPT, IOPB, OPTIMA, ale tak isto kontinuitňú odbornú a 
organizačnú prácu pre Český svaz pro ochranu přírody, účast na 
floristických kurzoch CSBS a iných akciách, angažovanost v po
pularizačnej sfére.

Vážený a milý pán profesor, za všetkých členov Slovenskej 
botanickej spoločnosti, ktorá Vás menovala za svojho prvého 
čestného člena blahoželáme Vám k narodeninám, prajeme vela zdra
via a ďalšieho pracovného elánu, ďakujeme za Váš úprimný vzťah 
k Slovensku a k slovenským botanikom. Od XII. medzinárodnej fy
togeografické j exkurzie /1РЕ/ po Československu v r. 1957, kto
rej organizačný výbor ste úsoešne viedli, kde pre nás, ako pre 
začínajúce študentky botaniky bolo velkým zážitkom sooznať Vás, 
stretávame Vás na botanických podujatiach na Slovensku konti
nuitne. Radostným prekvapením bola aj Vaša nrítomnosť na časti 
postkongresovej exkurzie XIV. medzinárodného botanického kon
gresu. Zahraničným účastníkom sme mali možnosť predstaviť vo 
Vás nielen autora Květeny Československa, ale i autora štúdie 
o vegetácii Slovenského krasu /z r. 1933/ priamo v teréne v 
Zádielskej doline. Nechýbate na zjazdoch SBS, na konferenciách, 
pri spomienkových slávnostiach na najstarších slovenských bo-
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tanikov. Pravidelne sa zúčastňujete obhajob dizertačných, habi
litačných prác, výskumných správ. Mnohým z nás ste oosudzovali 
články, oponovali kandidátske dizertačné práce, vždy s erudova
nou kritikou, ale i otcovským povzbudením. Vysoko si ceníme, 
že s nami spolupracujete, radi vo Vás vidíme milého hosta. Po
sedenie, ktoré poriadala SBS z príležitosti Vášho 30-ročného 
jubilea v Bratislave bolo pre slovenských botanikov rôznych ve
kových kategórií milou príležitostou zaželat Vám všetko naj
lepšie, čo dokázali svojou bohatou účasíou.

Prajeme si s Vami, vážený pán profesor, aby ste v dobrom 
zdraví a v ore Vás typickej olnej pracovnej aktivite orichá- 
dzali k nám ešte po vela rokov. Veď Vašu životnú enerniu sa 
priam žiada porovnat s húževnatostou tatranských lomikameňov, 
s ktorými ste Vašu úspešnú botanickú cestu začínali.

T. Schwarzová, V. Feráková

Opustila nás RNDr. Eva BOSÄCKOVÄ

V září 1937 jsme se rozloučili v bratislavském krematoriu 
s RíIDr. Evou BÔSÄCKOVOU, která zemřela po těžké nemoci ve věku 
54 let. Uprostřed svých tvořivých sil odešla dlouholetá členka 
Slovenská botanické společnosti a nositelka čestného uznání 
Ústredia št. ochrany prírody za významný ořínos a obětavou prá
ci na poli státní ochrany přírody.

Dr. BOSACKOVÄ našla zálibu v přírodě a turistice již ve 
školních letech a to ji přivedlo v r. 1952 ke studiu biologie 
na Přírodovědecká fakultě UK v Bratislavě. Vysokoškolské stu
dium ukončila v r. 1957 na snecializaci geobotanika a svstema- 
tika rostlin. Po 4 letech krátkodobých zaměstnání zakotvila na
trvalo v r. 1961 ve státní ochraně nřírody na tehdejším Slo
venskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochranv nrírody v 
Bratislavě. V letech 1964 - 1969 byla externím asnirantem oro 
obor biogeografie, specializace veaetační geografie na Geogra
fickém ústavu ČSAV v Brně. Úmrtím školitele se zkomplikovalo 
dohotovení její kandidátská práce a v r. 1968 získala na PvFUK



40

v Bratislavě titul doktora přírodních věd.
Botanické veřejnosti jsou především známé její práce, tý

kající se mokřadní a rašelinno-slatinné vegetace, zaměřené 
především do oblasti Záhoria, Podunajskej nížiny, ale táž na 
Oravu, Turiec a Liptov. Z nich vzniklo ořeš 10 velmi význač
ných návrhů chráněných území, vztahující se na zvláště ohro
žené typy vegetace.

V 70. a 80. letech bylo těžiště její činnosti v projekci 
chráněných území a ve zpracování územních oodkladu ochrany 
přírody. Téměř 2 desetiletí orocházelo jejíma rukama bezoo- 
četné množství návrhu chráněných území, které připomínkovala 
a upravovala. Sama se podílela na vyoracování Územních prů
mětů ochrany přírody ve velkoplošných chráněných územích a na 
projektech chráněných krajiných oblastí Poľana, Kvsuce, Záho
rie a národního parku Nízké Tatry. Spolupracovala na projektu 
budování sítě chráněných území v SSR do r. 2000. Jako vedoucí 
pracovní skupiny a botanik zpracovávala Návrhv preventivních 
opatření ochrany přírody pro okresy Žiar nad Hronom, Zvolen, 
Velký Křtíš, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Košice - vidiek, Mi
chalovce a Trebišov. V posledních letech jsou výsledkem její 
práce též vypracované "Osobitné režimy ochrany" některých vy
braných kriticky ohrožených druhů.

Kromě početných odborných a vědeckých příspěvků převážně 
v ochranářských periodikách třeba zároveň připomenout j'ejí 
spoluautorstvá na monografiích Chránené územia na Slovensku 
/1970/, Národní parky, rezervace a jiná chráněná území pří
rody v Československu /1977/, Atlas chránených rastlín /1978/ 
a obrázkový ediční titul Chránené rastliny ČSSR I, II, III.

V osobě RNDr. Evy BOSÄCKOVfi ztrácíme pracovitého botani
ka a ochranáře, přímou a korektní kolegyni, která se svojí 
rozsáhlou prací trvale zapsala do historie ochrany přírody.

V. Várrenknecht
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Ing. Miloš JURKOVlC už nie je medzi nani

Dňa 13. decembra 1987 zomrel vo veku 87 rokov zaslúžilý 
člen Slovenskej botanickej spoločnosti ori SAV Ing. Miloš 
JURKOVlC. Patrí medzi prvých popularizátorov dejín prírodných 
vied na Slovensku, hlavne portrétov významných botanikov, pol- 
nonospodárov, ovocinárov, lesníkov, ale aj zoológov a fyzikov. 
Z väčších článkov Ing. M.JURKOVlCA soomenieme dejiny prírodo
vedeckých spoločností na Slovensku, z dejín nrírodovedného 
múzejníctva na Slovensku, o nolnohosoodárskvch výstavách na 
Slovensku atď. Bol aj autorom polnohosoodárskych, ovocinár
skych a lesníckych bibliografií. Pri jeho významných život
ných jubileách bola viackrát zhodnotená v našich časonisoch 
jeho bohatá publikačná činnosť, ako naor.: Významná životné 
jubileum Ing. Miloša JURKOVlCA, Biológia 35, 1930, s. 523 - 
524 a Ing. Miloš JURKOVlC - osemdesiatpäťročný. Bulletin SBS 
tí/l, 1986, s. 5 - ó.

Meno Ing. Miloša JURKOVlCA vždy s úctou budú spomínať aj 
nasledujúce generácie botanikov, oolnohosnodárov, lesníkov a 
historikov vedy.

I. Hrabovec
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Informácie
Pokyny autorom

Poslaním Bulletinu je zabezpečiť, publikovanie krátkych 
floristických príspevkov z územia Slovenska, dôležitých naj
mä pre edíciu Flóra Slovenska, ďalej príspevkov týkajúcich sa 
aktuálnych otázok ctenofondu, ohrozených druhov, databanky, ur 
čo vacích kíúčov, ako aj príspevkov z iných botanických disci
plín. Uverejňujú sa tiež spráw o práci a živote botanickej 
spoločnosti, jubileá členov, recenzie nepredajných 
publikácií týkajúcich sa vegetácie, ochrany prírody, životné
ho prostredia, územných celkov a pod.

Oprava rukopisu: Názov príspevku v slovenčine alebo češ
tine, jeho preklad v nemčine alebo angličtine, meno a priez
visko, úplná adresa vrátane smerovacieho čísla. Príspevky píš 
te na jednu stranu kancelárskeho papiera formátu A4, 30 riad
kov na stranu, 60 úderov na riadok. Každý odstavec začína 6. 
úderom od laviho okraja. Mená autorov pri latinských menách 
nepíšte velkými písmenami. Priezviská v texte podčiarkujte 
ceruzkou plnou čiarou, latinské názvy vlnovkou. Pri druhoch 
jednáno rodu použite pri opakovaní len skratku rodového mena 
/napr.: Potentilla anserina, P. rentans/.

Literatúra: Uvádzajte len práce citované v texte, podlá 
smerníc časopisu Biolóoia, Bratislava, 42, p. 102-104, 1987.

Príspevky odovzdajte najneskôr do 31. októbra bežného 
roka v dvoch exemplároch. Rozsah rukonisu nesmie presiahnuť 
7 strojom písaných strán. Pri floristických príspevkoch dodr
žujte pokyny redakcie z Bulletinu SBS, 9/2, p. 1, 1987. K 
príspevku priložte odporúčanie pracoviska.
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Stanovy Slovenskej botanickej spoločnosti 
pri Slovenskej akadémii vied

Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémii 
vied sa utvorila v záujme pokrokového rozvoja a cielov čes
koslovenskej vedy v duchu Komunistickej strany Českosloven
ska a riadi sa týmito Stanovami:

Základné ustanovenia Cl. 1
/1/ Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémii 
vied /ďalej iba Spoločnosť SAV/ je dobrovolná výberová orga
nizácia vedeckých, vedecko-pedagogických a odborných pracov
níkov odboru botanika, ktorých združuje spoločná činnosť. 
Združuje tiež záujemcov so znalosťami, ktoré zodpovedajú po
žiadavkám pre prijatie do Spoločnosti SAV. Jej cielom je po- 
dielať sa na ďalšom rozvoji a zvyšovaní úrovne odboru bota
nika v Slovenskej socialistickej republike a na koncepčnej a 
prognostickej činnosti, ako i na propagácii a realizácii vý
sledkov vedeckovýskumnej činnosti v spoločenskej praxi, po
dlá celkovej koncepcie československej vedy.
/2/ Spoločnosť SAV je spoločenskou organizáciou podlá zákona 
č. 68/1951 Zb. Spoločnosť je k SAV pridružená rozhodnutím 
predsedníctva SAV V/1,2 zo dňa 14.2.1960.

Cl. 2
/1/ Spoločnosť SAV je na základe rozhodnutia prezídia ČSAV a 
predsedníctva SAV od 1.1.1983 samostatnou súčasťou Českoslo
venskej botanickej spoločnosti pri ČSAV /ďalej iba Spoločnosť 
ČSAV/.
/2/ Spoločnosť ČSAV je spoločenskou organizáciou, podlá zá
kona č. 68/1951 Zb., Spoločnosť je k ČSAV pridružená rozhod
nutím prezídia ČSAV zo dňa 29.10.1954.

Cl. 3
/1/ Sídlom Spoločnosti SAV je Bratislava.
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/2/ Spoločnosť. SAV pôsobí na území Slovenskej socialistickej 
republiky.

Cl. 4
Podrobnosti vzťahu Spoločnosti SAV a Spoločnosti ČSAV podlá 
čl. 2 týchto stanov upravuje hlavný výbor Spoločnosti SAV v 
dohode s hlavným výborom Spoločnosti ČSAV.

Cl. 5
/1/ Vo svojej činnosti sa Spoločnosť SAV riadi cielmi hospo
dárskeho, kultúrneho a sociálneho rozvoja vyspelej socialis
tickej spoločnosti, stanovenými Komunistickou stranou Sloven 
ska.
/2/ Hlavné zásady činnosti Spoločnosti SAV stanovuje predsed 
níctvo SAV po dohode s prezídiom ČSAV.
Olohy Spoločnosti SAV čl. 6

, /1/ Spoločnosť SAV plní hlavne tieto úlohy: 
a/ podporuje rozvoj botaniky podnecovaním vedeckej a vedecko 
popularizačnej práce a prenášania nových poznatkov do praxe 
v spolupráci s pracoviskami, ktoré sa zaoberajú botanikou, 
b/ v súlade s hlavnými úlohami SAV orientuje záujem členov 
na riešenie tých otázok odboru, ktoré sú osobitne významné z 
hľadiska celospoločenských potrieb socialistickej výstavby 
štátu v danom časovom období,
c/ rozvíja prognostickú činnosť, organizuje, prehlbuje a ko
ordinuje spoluprácu svojich členov, ktorí pôsobia vo vede a 
praxi,
d/ poskytuje svojim členom pomoc pri ich práci, 
e/ prispieva k zvyšovaniu odbornej a ideologickej úrovne svo 
jich členov,
f/ prispieva k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov, 
ktorí začínajú pracovať v odbore, zvýšenú starostlivosť ve
nuje záujemcom z radov mládeže,
g/ môže dodávať príslušným odborným pracoviskám a orgánom 
podnety k opatreniam, ktoré sa týkajú rozvoja odboru,
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h/ venuje pozornost náplni vyučovania botaniky na školách 
všetkých stupňov.
/2/ Spoločnosť SAV spolupracuje so zahraničnými spoločnosťa
mi, ktoré majú podobné zameranie, predovšetkým s vedeckými 
spoločnosťami pôsobiacimi v ZSSR a v ostatných socialistic
kých štátoch.

Cl. 7
/1/ Na zabezpečenie svojich úloh Spoločnosť SAV: 
a/ usporadúva zjazdy, vedecké a pracovné konferencie, pred
nášky, kurzy, exkurzie a pod.,
b/ vyjadruje sa k vedeckej a publikačnej činnosti v odbore a 
iniciatívne sa podiela na publikačnej praxi a edičnej poli
tike v odbore botanika,
c/ môže vydávať pre svoje potreby publikácie, ktoré sa vzťa
hujú k činnosti Spoločnosti SAV,
d/ môže vypisovať súťaže a oceňovať významné výsledky, 
e/ za významné vedecké publikácie v zmysle štatútu môže udě
lovat Holubyho pamätnú medailu.
/2/ Orgány Spoločnosti SAV a Spoločnosti ČSAV koordinujú po- 
riadanie jednotlivých akcií uvedených v ods. 1.
Členenie Spoločnosti SAV Cl. 8
K efektívnemu zabezpečeniu úloh sa môže Spoločnosť SAV čle
niť na pobočky. Ďalej sa môže členiť na sekcie alebo odborné 
skupiny.

Cl. 9
Pobočky sa zakladajú podlá územného princípu v miestach, kde 
sú pre ich činnosť predpoklady. Združujú členov Spoločnosti 
SAV, hlavne vo významných vedeckých, pedagogických alebo 
priemyselných centrách.

Cl. 10
Sekcie alebo odborné skupiny sa zakladajú podlá odborného 
zamerania členov Spoločnosti SAV. Združujú členov Spoločnos-
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ti SAV podia ich odborného záujmu alebo podlá špecializácie 
ich odbornej činnosti.
Členstvo Cl. 11
/1/ Členstvo je individuálne.
/2/ členstvo môže byť tiež zaslúžilé a čestné.

Cl. 12
/1/ Individuálnymi členmi sú riadni členovia a mimoriadni 
členovia.
/2/ Riadnym členom sa môže stať pracovník s ukončeným vysoko
školským vzdelaním v odbore botanika alebo príbuzných vedných 
disciplín, ktorý aktívne pracuje v oblasti botaniky a prehlá
si, že súhlasí s poslaním a úlohami Spoločnosti SAV a je o- 
chotný zúčastňovať sa svojou činnosťou na ich plnení.
/3/ Mimoriadnym členom sa môže stať pracovník, ktorý nespĺňa 
predpoklady riadneho člena, avšak svojou činnosťou je pros
pešný pri plnení úloh Spoločnosti SAV.
/4/ Vyžaduje sa, aby prihláška obsahovala odporúčanie dvoma 
riadnymi členmi Spoločnosti SAV.
/5/ 0 prijatí rozhoduje hlavný výbor Spoločnosti SAV. Proti 
jeho rozhodnutiu je možné sa odvolať do 30 dní na valné zhro
maždenie.
/6/ Členstvo vzniká prijatím za člena, zaplatením zápisného 
a členského príspevku za jeden rok.

Cl. 13
/1/ Cestným členom Spoločnosti SAV sa môže stať domáci alebo 
zahraničný vedecký alebo odborný pracovník, ktorý sa mimo
riadne zaslúžil o rozvoj botaniky alebo Spoločnosti SAV.
/2/ Zaslúžilým členom Spoločnosti SAV sa môže stať domáci 
člen, ktorý sa zaslúžil o rozvoj botaniky alebo Spoločnosti 
SAV.
/3/ Cestných členov a zaslúžilých členov schvaluje valné 
zhromaždenie.
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Cl. 14
Každý člen môže pracovať v ľubovoľnom počte pobočiek, sekcií 
alebo odborných skupín.
Práva členov Cl. 15
Členovia majú právo:
a/ zúčastniť sa na valnom zhromaždení a podielat sa na jeho 
priebehu,
b/ voliť a byť volení do orgánov Spoločnosti SAV, mimoriadni 
členovia nemôžu byť volení do hlavného výboru ani do funkcie 
revízorov,
c/ stať sa členmi komisií pracovných skupín, delegácií a pod. 
ktoré zriadili orgány Spoločnosti SAV. Mimoriadni členovia 
nemôžu byť členmi komisií, ktoré sú zriaďované podlá čl. 33 
týchto stanov,
d/ podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na všetkých 
schôdzach, konferenciách iných odborných akciách, ktoré or
ganizuje Spoločnosť SAV,
e/ byt informovaní o akciách Spoločnosti SAV, 
f/ prednostne.získať za stanovenú cenu časooisy a publikácie 
vydávané Spoločnosťou SAV a Spoločnosťou ČSAV, pokiaľ nakla
dateľstvá túto výhodu poskytujú.
Povinnosti členov Cl. 16
Riadni a mimoriadni členovia sú povinní:
a/ zachovávať ustanovenia stanov a aktívne sa podielať na 
plnení úloh Spoločnosti,
b/ plniť uznesenia orgánov, ktorými sa stanovujú úlohy jed
notlivých členov,
c/ zodpovedne plniť funkcie, ktorými boli poverení a zabez
pečovať konkrétne úlohy,
d/ prispievať k prenášaniu nových vedeckých a odborných po
znatkov do praxe, 
e/ platiť členské príspevky.
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Zánik členstva Cl. 17
/1/ Členstvo v Spoločnosti SAV zaniká:
a/ písomným prehlásením člena, že zo Spoločnosti SAV vystupu
je,
b/ nezaplatením členských príspevkov za obdobie dvoch rokov 

napriek upomienke, 
c/ vylúčením člena, 
d/ úmrtím člena.
/2/ Cien môže byť vylúčený z vážnych dôvodov, najmä keď sa 
správa v rozpore s povinnosťami, ktorá vyplývajú zo stanov 
ale»bo keď hrubo poruší zásady socialistickej morálky. 0 vy
lúčení rozhoduje hlavný výbor. Proti rozhodnutiu sa môže vy
lúčený člen odvolať na valné zhromaždenie.
Orgány Spoločnosti SAV Cl. 18
/1/ Orgány Spoločnosti SAV, ktoré zabezpečujú a riadia všet
ky úseky jej činnosti sú: 
a/ valné zhromaždenie, 
b/ hlavný výbor,
c/ predsedníctvo hlavného výboru /ďalej len predsedníctvo/. 
/2/ Kontrolným orgánom Spoločnosti SAV pre činnosť a hospo
dárenie sú revízori.
Valné zhromaždenie Cl. 19
/1/ Valné zhromaždenie všetkých členov je najvyšším orgánom 
Spoločnosti SAV.
/2/ Do kompetencie valného zhromaždenia patrí: 
a/ v súlade so zásadami stanovenými orgánmi SAV určovať hla
vné smery činnosti Spoločnosti SAV pre obdobie do nasledujú
ceho valného zhromaždenia,
b/ schvaľovať správu hlavného výboru o činnosti a hospodáre
ní Spoločnosti SAV za obdobie od Dôsledného valného zhromaž
denia,
c/ schvalovat správu revízorov za obdobie od posledného val
ného zhromaždenia.
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d/ schvalovat návrhy na udelenie čestného a zaslúžilého čle
na,
e/ určovat počet členov hlavného výboru, počet revízorov a 
počet náhradníkov uvedených orgánov s prihliadnutím na celko
vý počet členov,
f/ uznášat sa na zásadných hospodárskych opatreniach, 
g/ určovať výšku zápisného a členských príspevkov, 
h/ zakladať alebo rušiť pobočky, sekcie a odborné skupiny, 
ch/ rozhodovať o odvolaniach vo veci členstva, 
i/ voliť:
- členov hlavného výboru a ich náhradníkov
- revízorov
j/ uznášat sa na Stanovách a ich zmenách, 
k/ uznášat sa na zrušení Spoločnosti SAV.

Cl. 20
/1/ Riadne valné zhromaždenie sa koná raz do roka. Zvoláva 
ho hlavný výbor.
/2/ Hlavný výbor môže zvolať mimoriadne valné zhromaždenie z 
vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny 
členov, najneskoršie do jedného mesiaca po predložení písom
nej žiadosti.
/2/ Hlavný výbor oznámi termín konania riadneho valného zhro
maždenia všetkým členom, najmenej 30 dní vopred, spolu s 
programom.
/4/ Hlavný výbor oznámi termín konania mimoriadneho valného 
zhromaždenia najmenej 15 dní vopred, spolu s dôvodom zvola
nia mimoriadneho valného zhromaždenia.

Cl. 21
/1/ Valné zhromaždenie riadi predseda, orío. niektorý z pod
predsedov alebo iný poverený člen predsedníctva.
/2/ Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná 
aspoň polovica členov. Ak sa v určenú dobu nezíde potrebný 
počet členov, koná sa valné zhromaždenie r.o polhodinovej ča
kacej dobe a je uznášania schopné pri akomkolvek oočte pri-
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tomných.
/3/ Uznesením valného zhromaždenia je návrh, za ktorý hlaso
vala väčšina prítomných členov.
/4/ Zmenu stanov alebo zrušenie Spoločnosti SAV musia odhla
sovat minimálne dve tretiny prítomných členov.
/5/ Valné zhromaždenie volí členov a náhradníkov hlavného vý
boru, revízorov a ich náhradníkov tajným hlasovaním na zákla
de predloženej kandidátky.
Hlavný výbor Cl. 22
/1/ Hlavný výbor riadi činnost Spoločnosti SAV v období me
dzi valnými zhromaždeniami.
/2/ Hlavný výbor je zvolený na obdobie troch rokov.

Cl. 23
V súlade so zásadami stanovenými príslušnými orgánmi SAV, 
hlavný výbor zabezpečuje realizáciu jednotnej činnosti celej 
Spoločnosti SAV pri rozvoji a zvyšovaní úrovne botaniky, pri 
uplatňovaní výsledkov slovenskej vedy v praxi a pri spoluprá
ci so zahraničnými organizáciami.
Do kompetencie hlavného výboru patrí:
a/ volit členov predsedníctva a ich náhradníkov,
b/ rozhodovat o veciach členstva,
c/ schvalovat plán činnosti Spoločnosti SAV na budúci rok po 
jeho prerokovaní na vedeckom kolégiu, ktorému Spoločnost SAV 
podlieha,
d/ schvalovat finančný plán na budúci rok, po prerokovaní s 
príslušnými orgánmi SAV,
e/ pověřovat predsedníctvo hlavného výboru plnením konkrét
nych úloh,
f/ zabezpečovať prípravu valného zhromaždenia vrátane prí
pravy návrhu kandidátky /čl. 21, odst. 5/,
g/ zakladať komisie poverené plnením konkrétnych úloh a me
novať ich členov.
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Cl. 24
/1/ Schôdzu hlavného výboru zvoláva oredseda alebo podpredse
da podlá potreby, najmenej však dva razy do roka. Predseda 
zvolá schôdzu hlavného výboru vždy do dvoch týždňov, ak ho o 
to požiada aspoň jedna tretina členov hlavného výboru. V prí
pade, že predseda schôdzu nezvolá, môže ju zvolať niektorý 
podpredseda.
/2/ Schôdzu hlavného výboru riadi predseda, prípadne niektorý 
podpredseda.
/3/ Uznesením hlavného výboru je návrh, za ktorý hlasovala 
väčšina prítomných, alebo za ktorý pri rovnosti hlasov hlaso
val predseda.
Predsedníctvo Cl. 25
/1/ Predsedníctvo je výkonným orgánom hlavného výboru.
/2/ Predsedníctvo volí zo svojich radov predsedu, podpredse
du, vedeckého tajomníka a hospodára.

Cl. 26
Do kompetencie predsedníctva patrí:
a/ zabezpečovať bežné úlohy, ktoré sa týkajú Spoločnosti SAV, 
b/ zabezpečovať úlohy, ktorými ho ooveril hlavný výbor.

Cl. 27
/1/ Schôdzu predsedníctva zvoláva predseda alebo podpredseda 
podlá potreby.
/2/ Schôdzu predsedníctva riadi predseda, prípadne niektorý 
podpredseda.
/3/ Uznesením predsedníctva je návrh, za ktorý hlasovala väč
šina prítomných, alebo za ktorý pri rovnosti hlasov hlasoval 
predseda.
Revízori Cl. 28
/1/ Revízori dohliadajú na činnosť o hospodárení Spoločnosti 
SAV.
/2/ Revízori podávajú správu o hospodárení valnému zhromaždeniu.
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Organizácia vnútorných
zložiek Spoločnosti SAV Cl. 29
/1/ Činnost pobočky riadi minimálne trojčlenný výbor pobočky, 
volený na plenárnej schôdzi členmi pobočky.
/2/ Výbor pobočky sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomní
ka a z ďalších členov.
/3/ Predseda pobočky sa zúčastňuje na všetkých schôdzach hla
vného výboru a na tých schôdzach predsedníctva, na ktorých 
sa prejednávajú veci týkajúce sa pobočky.

Cl. 30
/1/ Činnost sekcie riadi najmenej trojčlenný výbor sekcie, 
zvolený na plenárnej schôdzi členmi, ktorí sa podľa svojho 
zamerania prihlásili do práce v sekcii.
/2/ Výbor sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka, prí
padne z ďalších členov.
/3/ Predseda sekcie má právo zúčastňovať sa na schôdzi hla
vného výboru a na tých schôdzach predsedníctva, na ktorých 
sa prerokovávajú veci týkajúce sa sekcie.

Cl. 31
/1/ činnost odbornej skupiny riadi najmenej trojčlenný výbor 
odbornej skupiny, zvolený na plenárnej schôdzi členmi, ktorí 
sa podľa svojho odborného zamerania prihlásili k práci v od
bornej skupine.
/2/ Predseda odbornej skupiny má právo zúčastňovat sa na 
schôdzi výboru sekcie.

Cl. 32
Výbory pobočiek, sekcií a odborných skupín zvolávajú plenárnu 
schôdzu svojich členov podľa potreby, najmenej však jednu po
čas funkčného obdobia. Funkčné obdobie pobočiek, sekcií a od
borných skupín je spravidla rovnaké, ako funkčné obdobie hla
vného výboru Spoločnosti SAV.
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Spoločné ustanovenie Cl. 33
Komisie spoločnosti:

/1/ Predsedníctvo Spoločnosti SAV môže vytvárať vhodné koor
dinačné, prípadne pracovné orgány pre organizovanie spoluprá
ce s ostatnými vedeckými spoločnosťami pri SAV a ČSAV, alebo 
s inými spoločenskými organizáciami, vysokými školami, vedec
kými a výskumnými ústavmi.
/2/ Členmi komisií, ktoré sú ustanovené podia odst. 1, môžu 
byť len riadni členovia.

Cl. 34
Pracovné komisie:

K príprave a k plneniu niektorých úloh, napr. čiastkových a- 
lebo krátkodobých vedeckých úloh, úloh hospodárskeho charak
teru, môžu orgány Spoločnosti SAV vytvárať pracovné komisie 
z riadnych a aj mimoriadnych členov. Do pracovných komisií sa 
môžu prizvať aj nečlenovia ako odborní poradcovia. Komisie sa 
riadia pokynmi orgánov, ktoré ich vytvářili. Činnosť komisie 
riadi jej zvolávate!.

Cl. 35
Hmotné prostriedky na plnenie úloh Spoločnosti SAV:

/1/ K hospodárskemu zabezpečeniu plnenia úloh Spoločnosti 
SAV slúžia:
a/ zápisné a členské príspevky, 
b/ prevzatý majetok,
c/ prostriedky poskytované SAV, prípadne inými orgánmi, 
d/ príjmy, ktoré vyplynú z vlastnej činnosti Spoločnosti SAV, 
e/ dary.
/2/ Pri hospodárení sa Spoločnosť SAV riadi predpismi a po
kynmi SAV.

Cl. 36
Zastúpenie Spoločnosti SAV:
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/1/ Spoločnosť SAV zastupuje a v jej mene jedná predseda.
/2/ Za Spoločnosť SAV sa predseda podpisuje tak, že k názvu 
Spoločnosti pripojí svoj podpis a funkciu.
/3/ Hlavný výbor môže splnomocniť aj iných členov predsední
ctva, prípadne ďalších členov, aby v rozsahu ktorý určí, za
stupovali Spoločnosť SAV a rokovali v jej mene. Osoby takto 
poverené pripoja k podpisu dodatok, ktorý vyjadruje ich 
splnomocnenie.

Cl. 37
Informácie:

Uznesenia orgánov Spoločnosti SAV, ktoré sa týkajú ich členov 
a inej závažnej skutočnosti sa oznamujú členom listami alebo 
členskými správami, prípadne informáciami v odbornej a verej
nej tlači.
Záverečné ustanovenia Cl. 38

Zánik Spoločnosti SAV:
Ak Spoločnosť SAV zanikne, majetok ktorý zostane po úhrade 
jej záväzkov pripadne SAV.

Rokovací poriadok Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV

Rokovací poriadok je súbor pravidiel ustanovených práv
nou normou alebo praxou a upravuje vnútornú organizáciu a 
činnosť SBS.

Základné ustanovenia, úlohy a členenie Slovenskej bo
tanickej spoločnosti sú obsiahnuté v "Stanovách SBS pri SAV" 
a vnútorná štruktúra je vysvetlená v nasledujúcej schéme:
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valne zhromaždenie -Najvyšší orgán SBS

REVÍZORI

PREDSEDNÍCTVO -Výkonný orgán SBSOSVS

HLAVNÝ VÝBOR -Riadiaci orgán SBS

POBOČKY SEKCIE A ODBORNE PRACOVNÉ -Vnútorné 
zložky SBSSKUPINY KOMISIE

Členstvo:
Organizačný poriadok pripúšťa okrem členstva podlá čl.

11 stanov SBS pri SAV aj možnosť kolektívneho členstva orga
nizácií a podnikov. Povinnosti, ktoré vyplývajú z kolektívne
ho členstva sú upravené osobitne.

Z kolektívneho členstva vyplýva aj povinnosť úhrady päť
násobku individuálneho členského príspevku a povinnosť odberu 
časopisu Biológia ako aj ďalších publikácií, ktoré SBS vydáva. 
Od kolektívnych členov môže SBS prijímať aj vyššie príspevky 
ako vyplývajú z povinností kolektívneho členstva.

0 všetkých ďalších podmienkach kolektívneho členstva a o 
návrhu na zrušenie kolektívneho členstva na základe písomné
ho vyhlásenia organizácie rozhoduje podlá odporúčania pred
sedníctva Hlavný výbor SBS.
Práva členov:

Práva členov SBS sú obsiahnuté v čl. 15 stanov SBS. 
Povinnosti členov:

Povinnosti členov SBS rámcovo určuje čl. 16 stanov SBS. 
členský ročný príspevok ani zápisné nie je možné stanoviť dl
hodobo. Členský ročný príspevok je 10,- Kčs, prípadné zmeny
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schvaluje na základe návrhu Hlavného výboru Valné zhromažde
nie SBS.

Individuálni členovia sil podia čl. 16 stanov SBS povinní 
platiť ročné príspevky najneskôr do 30. júna bežného roka.

Nový člen je povinný po prijatí do SBS jednorázovo za
platiť zápisné vo výške 10,- Kčs a členský príspevok za prí
slušný rok najneskôr do jedného mesiaca od obdržania oznáme
nia o prijatí a poštovej poukážky. Morálnou povinnosťou čle
nov SBS je odber časopisu Biológie.
Cestní členovia:

Návrh na čestné členstvo SBS, alebo na zaslúžilé člen
stvo SBS môžu podať Hlavnému výboru SBS členovia SBS pros
tredníctvom príslušných pobočiek a sekcií. Po prejednaní sa 
návrh predloží Valnému zhromaždeniu na schválenie podľa čl.
13 stanov SBS. Cestní členovia neplatia ročné príspevky.

Návrhy na udeľovanie čestného členstva zahraničným kan
didátom podáva SBS pri SAV a CSBS pri ČSAV spoločne.
Hlavný výbor:

Hlavný výbor sa skladá:
1/ z členov predsedníctva Hlavného výboru
2/ z ďalších volených členov Hlavného výboru, ktorých počet 
závisí od celkového počtu členov SBS, t.j. jeden člen Hla
vného výboru na 100 členov SBS 
3/ z volených náhradníkov
4/ z predsedov vnútorných zložiek SBS, t.j. pobočiek, sekcií, 
odborných skupín a pracovných komisií.

Schôdzu Hlavného výboru zvoláva predseda, prípadne pod
predseda SBS najmenej dva razy do roka v nadväznosti na schô
dzu predsedníctva. Očasť na riadne zvolanej schôdzi Hlavného 
výboru SBS je pre členov tohto, riadiaceho orgánu SBS povinná; 
neprítomnosť musí byť ospravedlnená. Ak sa predsedovia vnú
torných zložiek SBS z vážnych dôvodov nemôžu zúčastniť na 
schôdzi Hlavného výboru, sú povinní za seba poslať zodpoved-
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ného náhradníka.
Delegáti vnútorných zložiek SBS majú pri hlasovaní na 

schôdzach Hlavného výboru právo ako riadni členovia Hlavného 
výboru.

Náhradníci členov Hlavného výboru majú pri hlasovaní na 
schôdzach Hlavného výboru SBS poradný hlas.
Predsedníctvo:

Predsedníctvo Hlavného výboru SBS sa skladá z:
1/ predsedu SBS 
2/ dvoch podpredsedov 
3/ vedeckého tajomníka 
4/ hospodára
5/ členov predsedníctva, ktorých počet závisí od celkového 
počtu členov SBS, t.j. jeden člen predsedníctva na 400 čle
nov SBS.

Prvý podpredseda je delegovaný predseda CSBS. 
Predsedníctvo doplňuje svojich členov z členov Hlavného 

výboru tak, aby zostal zachovaný počet členov predsedníctva.
Všetci členovia predsedníctva zodpovedajú za pridelené 

úseky činnosti.
Schôdzu predsedníctva zvoláva predseda SBS, prípadne 

podpredseda, najmenej tri razy do roka.
Predsedníctvo Hlavného výboru SBS v súvislosti s udrža

ním súčinnosti SBS a CSBS spravidla vysiela na schôdze Hlav
ného výboru a predsedníctva CSBS jedného zástupcu, ktorý in
formuje členov predsedníctva Hlavného výboru SBS bezpro
stredne o priebehu týchto zasadaní.
Valné zhromaždenie:

Činnosť Valného zhromaždenia SBS sa riadi Stanovami 
/pozri čl. 18, 19, 20 stanov SBS/.

Pravidelnou súčasťou riadneho /výročného/ Valného zhro
maždenia je správa o činnosti a hospodárení SBS za príslušný 
rok podlá odporúčania Hlavného výboru SBS.
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Termín na zvolanie Valného zhromaždenia SBS, určený 61.
20 stanov, môže byť z vážnych dôvodov skrátený, najmenej však 
na 15 dní.

Volbám Hlavného výboru predchádza zvolenie troj
člennej volebnej komisie. Jej predseda predstaví navrhovaných 
kandidátov Hlavného výboru SBS a revízorov na budúce volebné 
obdobie a ďalej riadi priebeh volieb. Po zvolení členov Hla
vného výboru SBS sa vedenia schôdze ujme najstarší člen no
vozvoleného Hlavného výboru.
Organizačné stredisko vedeckých spoločností:

Organizačné stredisko vedeckých spoločností pri SAV 
/OSVS/ centrálne vykonáva a zabezpečuje ekonomicko-organizačnú 
a materiálno-technickú činnosť vedeckých spoločností a koor
dinuje v nich rozhodnutia KOVS pri SAV, orgánov SAV a iných 
orgánov.
Zjazd:

Návrh na zvolanie zjazdu SBS predkladá Hlavný výbor SBS 
na schválenie na základe doporučenia svojho predsedníctva 
Valnému zhromaždeniu ako najvyššiemu orgánu SBS; zjazd sa 
zvoláva najmenej v päťročných intervaloch.
Vnútorné zložky:

Vnútorné zložky SBS, ktoré majú volené orgány /pobočky, 
sekcie, odborné skupiny/, majú volby svojich orgánov v roku 
konania volieb Hlavného výboru SBS a zhodnú dĺžku funkčného 
obdobia.

Hlavný výbor SBS má právo kontrolnej činnosti vnútorných 
zložiek a v prípade potreby má právo urobiť organizačné a 
personálne zmeny v príslušnej vnútornej- zložke SBS.
Pobočky:

Pobočky sú regionálne zložky SBS; zodpovedajú krajovému 
členeniu SSR. V rámci jednej pobočky môžu pracovať ďalšie re
gionálne úseky, ktoré sú vo svojej práci vedené výborom pri-
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slušnej pobočky.
Sekcie, odborné skupiny a pracovné komisie:

Sekcie, odborné skupiny a pracovné komisie združujú záu
jemcov príslušného odboru botaniky ako odborné zložky SBS. Vo 
svojej činnosti sa riadia Stanovami a organizačným poriadkom 
SBS a za svoju prácu zodpovedajú Hlavnému výboru.

Založenie novej sekcie je podmienené písomnou žiadosťou 
najmenej desiatich členov SBS, ktoré podali Hlavnému výboru 
SBS. Hlavný výbor na svojej najbližšej schôdzi rozhodne o za
ložení novej sekcie a svoj návrh potom predloží Valnému zhro
maždeniu na schválenie.

Odborné skupiny vykonávajú svoju činnosť v rámci prísluš
nej sekcie. Založenie novej odbornej skupiny je podmienené 
písomnou žiadosťou najmenej piatich členov SBS, ktorú podali 
Hlavnému výboru SBS so súhlasom príslušnej sekcie SBS.

Pracovné komisie sa určujú na riešenie konkrétnych úloh 
zadávaných Hlavným výborom SBSj vedúcich pracovných komisií 
a jej členov určuje Hlavný výbor SBS.
Vonkajší styk:

Styk SBS včítane vnútorných zložiek so štátnymi orgánmi, 
socialistickými organizáciami, úradmi, masovokomunikačnými 
prostriedkami, príp. so zahraničím a pod., je podmienený sú
hlasom predsedníctva Hlavného výboru S3S. V časovej tiesni 
stačí súhlas predsedu SBS. Treba dodržiavať zásadu, aby v 
styku vedeckej spoločnosti, resp. jej funkcionárov s nadria
denými akademickými , štátnymi a straníckymi orgánmi bola vo
pred informovaná KOVS SAV.
Plánovacia činnosť:

Plánovacia činnosť SBS sa vykonáva dlhodobými /päťroč
nými/ a krátkodobými /jednoročnými/ plánmi.

Dlhodobé plány sú návrhy činnosti celej SBS ako výhíady 
na viacročné obdobie.

Vnútorné zložky SBS predkladajú svoje jednoročné plány
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na budúci rok na schválenie Hlavnému výboru SBS.
Záverečné ustanovenie:

Zmeny a doplnky organizačného poriadku SBS môže na návrh 
Hlavného výboru a odporúčania predsedníctva schválit Valné 
zhromaždenie SBS.

Tento rokovací poriadok prerokoval Hlavný výbor a schvá
lilo Valné zhromaždenie SBS dňa 27.5.1986 a od tohto dátumu 
sa stáva záväzný pre všetkých členov SBS.
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