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Medzinárodné algologické sympózium: Biology and Taxonomy of Green Algae V, Smolenice,
25.–29. 6. 2007
Po päťročnej prestávke Algologická sekcia Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV v spolupráci s Botanickým ústavom SAV a Prírodovedeckou fakultou UK organizovala v dňoch 25.–29.
júna 2007 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach opäť medzinárodné algologické sympózium.V sérii sympózií venovaných problematike zelených rias, jediných svojho druhu v Európe, to
bolo v poradí piate, a celkovo ôsme. Ako zvyčajne, záujem o toto podujatie v zahraničí bol spočiatku natoľko veľký, že sme sa obávali, či ubytovacia kapacita Smolenického zámku bude postačujúca. Finančné možnosti najmä mladých záujemcov z rozvojových krajín sa však ukázali aj
napriek istým zľavám od organizačného výboru sympózia nad ich možnosti, a tak sa do Smolenického zámku dostavilo 63 vedcov z 19 krajín, menovite zo Slovenska (13), Česka (12), Ruska (5),
Brazílie (5), Ukajiny (3), Rakúska (3), Nemecka (3), Japonska (3), po 2 účastníkoch prišlo z Litvy,
Maďarska, Anglicka, Fínska, Thajska a po jednom z Holandska, Francúzska, Estónska, Poľska,
Srbska a Bulharska. V troch tematických blokoch zameraných na molekulárnu taxonómiu, genetiku, pôdne riasy a desmídie odznelo 32 prednášok a prezentovalo sa 29 posterov. Časť z nich sa
uverejní v časopise Biologia.
Sympózium otvoril predseda Slovenskej botanickej spoločnosti doc. RNDr. Igor Mistrík, CSc.,
ktorý pripomenul, že Valné zhromaždenie SBS dňa 26.4.2007 udelilo Holubyho pamätnú medailu
SBS trom pravidelným účastníkom smolenických sympózií zo zahraničia, menovite prof. RNDr.
Alene Sládečkovej, CSc. (Praha), RNDr. Oldřichovi Lhotskému (Třeboň) a dr. Antalovi Schmidtovi
(Baja). Udelenie tohto najvyššieho vyznamenia SBS bolo výrazom ocenenia ich zásluh o poznanie
algologickej flóry Slovenska, ako aj za dlhoročnú spoluprácu s našimi vedcami.
Druhou spoločenskou udalosťou počas sympózia bolo priateľské stretnutie predstaviteľov
Veľvyslanectva Ukrajiny v SR, Slovensko-ukrajinskej spoločnosti (SUS), zástupcu Predsedníctva
SAV a účastníkov sympózia z Ukrajiny vedených prof. dr. Igorom J. Kostikovom. V zastúpení
mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Ukrajiny v SR Inny Ohnivets prehovoril 1. tajomník
Veľvyslanectva Ukrajiny v SR Petro Petrišče, potom nasledovali príhovory predsedu SUS Michala
Čorného a zástupcu Predsedníctva SAV doc. MVDr. Branislava Peťka, CSc. Diskutovalo sa najmä
o dlhoročnej spolupráci Botanického ústavu SAV s Botanickým ústavom Ukrajinskej akadémie
vied a Národnou univerzitou T. Ševčenka v Kyjeve. V pozdravných listoch Veľvyslankyňa Ukrajiny, ako aj predseda SUS ocenili prínos prof. F. Hindáka, DrSc. a prof. I. J. Kostikova pre rozvoj
vedeckej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou v oblasti botaniky, menovite
algológie.
Tretia spoločenská udalosť mala oddychový aj poznávací charakter. Tradičná poldňová exkurzia
viedla tentoraz do Skalice, kde predstavitelia mestskej samosprávy pripravili účastníkom mimoriadne milé privítanie spojené s „koštovkou“ známeho skalického rubínu a ochutnávky trdelníka.
Príjemnú atmosféru stretnutia dotváralo vystúpenie dvojice spevákov z miestneho folklórneho
súboru. Zástupca primátora Bohuslav Bartoš a vedúca oddelenia kultúry Anna Hornáčková pripomenuli starú históriu tohto kráľovského mesta a pozvali hostí na krátku prehliadku. Účastníci
sympózia ocenili nielen odborne fundovanú návštevu historických pamätihodností, ale aj propagačné materiály poskytnuté v angličtine.
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Aj na príklade algologických sympózií možno dokumentovať, akú dôležitú úlohu zohrávali
kongresové centrá SAV pri rozvoji medzinárodnej spolupráce. V čase rozdelenej Európy boli
akísimi mostami osobných kontaktov medzi vedcami z obidvoch politických táborov, a to najmä
pre vedcov z Východu, ktorí nemali možnosť vycestovať na Západ. Významnou mierou tiež
prispievali k propagácii Slovenskej akadémie vied a našej krajiny v zahraničí, o čom svedčí i
skutočnosť, že na doterajších algologických sympóziach Slovenskej botanickej spoločnosti SAV sa
od roku 1978 doteraz zúčastnilo 312 vedcov z 39 štátov zo všetkých kontinentov.
FRANTIŠEK HINDÁK

IX. konferencia populačnej biológie rastlín v Nitre
V dňoch 22.–23. novembra 2007 sa v Nitre uskutočnila v poradí už deviata konferencia populačnej biológie rastlín – tradičné stretnutie populačných biológov rastlín zo Slovenska a okolitých
krajín. Organizovala ju pracovná skupina populačnej biológie rastlín SBS pri SAV a Slovenská
ekologická spoločnosť pri SAV (SEKOS), jej sekcia teoretickej ekológie, v spolupráci s Ústavom
krajinnej ekológie SAV, pobočka v Nitre, a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.
Organizačne podujatie zabezpečila Katedra ekológie FEŠRR SPU v Nitre.
Tieto stretnutia sú už tradične venované aktuálnym problémom a trendom v populačnej biológii
rastlín ako vednej disciplíny na Slovensku a v strednej Európe, zabezpečeniu výskumu (výskumné
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