
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 

 
Katedra fytológie, Lesnícka fakulta, 

Technickej univerzity vo Zvolene 
& 

Slovenská botanická spoločnosť 
Národné lesnícke centrum 

Ústav ekológie lesa 
 
 
 
 

Vás pozývajú na medzinárodné sympózium 
 

Dynamika, stabilita a diverzita 
lesných ekosystémov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zvolen, 11. – 12. septembra 2007 
 

 



Cieľ seminára: 
• prezentovať  najnovšie poznatky o dynamike, stabilite 

a diverzite  lesných ekosystémov a ich zložiek 
 
Tematické okruhy: 

• dynamika lesných ekosytémov  prírodných i hospodárskych, 
krátko-, stredne- a dlhodobá 

• stabilita lesných ekosystémov,  
• diverzita lesných ekosystémov: druhová, štrukturálna, 

genetická  
 
Odborní garanti: 

• doc. Ing. Eva Križová, PhD. 
• Ing. Rastislav Jakuš, PhD. 

 
Miesto konania:  
Lesnická fakulta TU vo Zvolene 
 
Adresa a kontakt: 
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta, Katedra fytológie,  
T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen 
tel.: 045 5206232; fax: 045 5332654 
e-mail: krizova@vsld.tuzvo.sk, ujhazy@vsld.tuzvo.sk 
 
Rokovací jazyk:  
slovenský, český, anglický 
 
Program seminára: 
11. september 2007  – rokovanie v sekciách 
             – spoločná slávnostná večera (penz. Almada) 
12. september 2007  – exkurzia v teréne 
 
Termíny: 
do 30. júna 2007 – uzávierka prihlášok 
do 1. septembra 2007 – prijatie príspevkov a abstraktov do zborníka 
 
Vložné: 1500 Sk (50 €) (konferenčné materiály, zborník, občerstvenie 
počas sympózia a exkurzia); doktorandi 750 Sk (25 €). 
Ubytovanie s raňajkami a obedom je zabezpečené v študentských 
domovoch TU  (nie je zahrnuté vo vložnom, platí sa na mieste).  
 

Publikovanie:  
včas dodané príspevky charakteru pôvodnej vedeckej práce 
a abstrakty posterov budú publikované v posudzovanom zborníku, 
v tlačenej forme aj na CD. 
 
Pokyny pre vypracovanie príspevkov: 
Pri písaní a úprave textov prosíme dodržiavať nasledovné pokyny: 

• maximálny rozsah je 10 strán formátu B5, 
• príspevky píšte v jednom z rokovacích jazykov v editore MS 

Word,  
• formát B5, riadkovanie 1, zarovnanie doľava, všetky okraje 2 

cm,  formátovanie textu: normálny, font Times New Roman 
CE, 

• štruktúra príspevku v poradí: 
o názov príspevku tučným, veľkosť písma 14, 
o názov príspevku v angličtine tučným (11), 
o abstrakt v angličtine (10), 
o max. 5 kľúčových slov v angličtine tučným (10), 
o názvy kapitol tučným (12), nečíslovať, spojiť úvod, 

problematiku a cieľ práce, 
o názvy podkapitol tučným (11),  
o text (11), 
o popisy k obrázkom a tabuľkám (10), text v tabuľkách (9), 
o citácie v texte kapitálkami, literatúra (10) podľa vzoru: 

o HRIVNÁK, R., UJHÁZY, K. 2005: Changes of the mountain 
grassland ... . Ekológia (Bratislava) 24(3): 231–253. 

o GÖMÖRY, D., DOVČIAK, M., GÖMÖRYOVÁ, E. 2006: 
Demekologické aspekty ... . TU vo Zvolene, Zvolen, 93 pp. 

o UJHÁZY, K., KRIŽOVÁ, E. 2006: Skúsenosti s databázou ... . 
In: K. Grygarová, ed., Problematika lesnické typologie VIII, 
ČZU v Praze, Kostelec nad Černými lesy, p. 33–38. 

o adresy autorov (10) za literatúru: meno a priezvisko 
s titulmi, adresa a e-mailová adresa. 

• obrázky (upravené pre čiernobielu tlač) a tabuľky vložiť do 
textových blokov priamo do textu. 

• pre písanie rovníc a vzťahov použiť editor MS Equation 3.0 (v 
rámci programu MS Word)  

 
Príspevky prosíme posielať v elektronickej podobe na adresu: 
ujhazy@vsld.tuzvo.sk, resp. na CD na kontaktnú adresu.  
 



 
 

 
DYNAMIKA, STABILITA A DIVERZITA LESNÝCH EKOSYSTÉMOV 

 
 
 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
na medzinárodné sympózium 

(do 30. 6. 2007) 
 

 
Termín konania:  11. a 12. september 2007 
Miesto konania:  LF TU vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, Zvolen 
 
 

Meno, priezvisko, tituly: ............................................................................................................... 

Organizácia, inštitúcia: ................................................................................................................ 

Adresa: ........................................................................................................................................           

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

Telefón: ................................ E-mail: ........................................................... 

Príspevok – poster (zakrúžkujte) na tému: ................................................................................. 

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

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

Návrh sekcie: .................................................................. 
 
 
V prípade záujmu o ubytovanie a stravu, napíšte ÁNO do príslušného políčka.*  
 

ubytovanie ubytovanie ubytovanie raňajky obed sl. večera raňajky exkurzia 
10./11.9. 11./12.9. 12./13.9. 11.9. 11.9. 11.9. 12.9. 12.9. 
350 Sk 350 Sk 350 Sk 50 Sk 100 Sk 300 Sk 50 Sk  
* * * * * * * * 
 

 
 
 
 
 
 

Záväznú prihlášku a potvrdenie o úhrade vložného zašlite na adresu: 
 
Katedra fytológie, 
Lesnícka  fakulta TU vo Zvolene 
T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen 
 
 
Účastnícky poplatok (1500/750 Sk; 50/25 €) uhraďte na účet: 
 
Univerzitné centrum Zvolen, n. o. 
sídlo:  T. G. Masaryka 20, 960 53  Zvolen 
IČO:  37 954 865 
DIČ:  2022057411  
č. účtu:  0402646568/0900 
SWIFT: GIBASKBX 
IBAN:  SK0809000000000402646568 
var. symbol:  220700 
Organizácia nie je platcom DPH ! 

 
 
Objednávateľ: ...................................................................................................... 
IČO: .............................................................. DRČ:............................................. 
Bankové spojenie:................................................................................................ 
 
Uhradená čiastka: ................................. 
Dátum úhrady: ....................................... 

 
Pečiatka a podpis objednávateľa: 

 
 
 

 


