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Cieľ konferencie: V r. 2009 uplynie 20 rokov od založenia pracovnej skupiny populačnej
biológie rastlín SBS pri SAV v r. 1989. Preto cieľom jubilejnej konferencia bude zhodnotiť pokrok
vo výskume rastlinných populácií za posledné obdobie na Slovensku a v strednej Európe. Prínos
pracovnej skupiny populačnej biológie rastlín pre výskum rastlinných populácií a pre rozvoj
populačnej biológie ako modernej vednej disciplíny.
Zameranie konferencie: jubilejné desiate stretnutie populačných biológov rastlín zo
Slovenska a okolitých krajín. Tradične bude venované aktuálnym problémom a trendom v
populačnej biológie rastlín ako vednej disciplíny na Slovensku a v strednej Európe, zabezpečeniu
výskumu (výskumné projekty) a výučby a výchovy mladých vedeckých pracovníkov v tejto
modernej disciplíne.
Odborné príspevky budú zamerané na štruktúru, dynamiku a regulačné mechanizmy
a interakcie v rastlinných populáciách. Osobitný priestor bude venovaný prezentácii projektov
a prácam študentov univerzít. Rokovacími jazykmi budú slovenčina, čeština, polština, ruština
a angličtina.
Pripravované sekcie: (1) Krátkožijúce rastliny (jednoročné, prezimujúce, dvojročné); (2)
Trváce rastliny, rastliny s klonálnym rastom; (3) Dreviny (stromy, kry, kríky); (4) Vzácne
a ohrozené druhy; (5) Zavlečené druhy: invázne rastliny; (6) Parazitické rastliny; (7) Genetická
štruktúra miestnych populácií; (8) Metapopulácie; (9) Intearkcie (10) Cenopopulácie.
Formy prezentácie: Príspevky budú prezentované vo forme prednášok a posterov, pričom
obidve formy prezentácie sa považujú za rovnocenné. Všetky príspevky budú uverejnené
v publikácii „Populačná biológia rastlín X“, ktorú vydá SEKOS. Príspevky, max. rozsah 6 strán,
úprava podľa časopisu Biológia treba doručiť organizátorovi najneskôr v deň prezentácie
v textovom editore MS Word.
Predbežný program:
Prvý deň (21. október): od 18:00 hod. registrácia, ubytovanie
Druhý deň (22. október): od 8:00 registrácia, 9:00-12:00 otvorenie konferencie a plenárne
rokovanie, 13:00-17:30 Rokovanie v sekciách, prezentácia posterov, 19:00 Spoločná večera
Tretí deň (23. október): 8:00-12:00 Rokovanie v sekciách, 13:00-15:00 záverečná diskusia,
prijatie záverov, ukončenie konferencie.
Účastnícky poplatok: 20,- EUR, doktorandi 10,- EUR sa použije na vydanie zborníka
príspevkov a organizačné náklady konferencie. Účastnícky poplatok treba uhradiť do 19. 9. 2009 na
číslo bežného účtu SEKOS 1464890958/0200 VÚB Bratislava, variabilný symbol 100909, do
správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno.
Ubytovanie: Poľnohospodár, SD Bernolák, iné podľa vlastného výberu

Ďalšie informácie o podujatí poskytne odborný garant konferencie P. Eliáš (Katedra
ekológie FEŠRR SPU Nitra, Mariánska 10, 949 76 Nitra, tel. 037 641 5617; e-mail:
pavol.elias@uniag.sk alebo predseda sekcie teoretickej ekológie Ľ. Halada (Ústav krajinnej
ekológie SAV, pobočka Nitra, Akademická 2, 949 01 Nitra, tel. 037 733 5604, e-mail:
lubos.halada@savba.sk).
Dôležité dátumy: prihláška a abstrakt (slovensky a anglicky): 10. september 2009;
účastnícky poplatok: 19. september 2009; text príspevku: najneskôr pri registrácii dňa 22. októbra
2009.
Druhý cirkulár pošleme prihláseným účastníkom
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prihláška
na X. konferenciu Populačná biológia rastlín, 21.-23. október 2009, Nitra
Meno a priezvisko

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

Pracovisko a adresa: ...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Tel.: .................................. Fax: .............................. E-mail: .............................................................
Názov príspevku: ...............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Forma:

prednáška

poster Téma č. ......... Ubytovanie z 22. na 23. októbra:

áno

nie

Po vyplnení zaslať do 10. septembra 2009 na adresu: Pavol Eliáš, Katedra ekológie FEŠRR SPU
Nitra, Mariánska 10, 949 76 Nitra alebo e-mailom: pavol.elias@uniag.sk

