Výbor Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV
a
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Vás srdečne pozývajú na vedecký kongres

„Zoológia 2016“
24. – 26. november 2016, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

Zameranie a cieľ kongresu
Kongres bude organizovaný v rámci 20. Feriancových
dní. Podujatím chceme vzdať poctu niektorým z našich
najvýznamnejších zoológov, jednej z vedúcich osobností
slovenskej zoológie, ornitologičke Prof. Dr. Zore
FERIANCOVEJ-MASÁROVEJ bývalej pracovníčke
SAV (do r. 1969), neskôr Univerzity Komenského, kde
pôsobila na rozličných zoologických a ekologických
katedrách a ústavoch (85 rokov v r. 2015); významnému
slovenskému ornitológovi európskeho formátu, zoológovi
Zemplínskeho múzea v Michalovciach od r. 1973 – Mgr.
Štefanovi DANKOVI (70 rokov v r. 2016); poprednému
zoológovi a učiteľovi, odborníkovi na dezinfekciu,
dezinsekciu a deratizáciu, ktorý ako prvý na Slovensku
vypracoval metodiku plošnej deratizácie miest a obcí RNDr. Jozefovi BRESTOVSKÉMU (70 rokov v r. 2016)
a zoológovi v Krajskom ústave štátnej ochrany prírody
v Prešove, ktorý študoval ekológiu vlka v oblasti Karpát,
ďalej rozšírenie vydry a jej ochranu na východnom
Slovensku, od roku 1993 pôsobí ako gréckokatolícky
kňaz – RNDr. Jozefovi VOSKÁROVI (80 rokov v r.
2016). Uvedení zoológovia budú na kongres pozvaní.

Účastníci kongresu budú môcť prezentovať výsledky
výskumu zo všetkých odvetví zoológie:
 taxonómie
 morfológie
 ekológie
 etológie
 aplikovanej zoológie
 monitoringu a ochrany živočíchov
 paleontológie živočíchov
 evolučnej zoológie
 molekulárnej ekológie
 evo-devo
Na kongrese sú srdečne vítaní všetci – profesionálni aj
amatérski záujemcovia o zoológiu, bádatelia, učitelia
a študenti všetkých akademických inštitúcií, pracovníci
štátnej správy a ochrany prírody zo Slovenskej aj Českej
republiky. Radi medzi nami privítame zástupcov
mimovládnych organizácií, ktorí sa venujú ochrane
a monitoringu fauny.
Cieľom kongresu bude predovšetkým:
- zjednotiť komunitu slovenských zoológov
a sympatizantov zoológie,
- inšpirovať sa novými smermi výskumu v zoológii,
- zvýšiť informovanosť o aktuálnom dianí v oblasti
zoológie a smerovaní tohto vedného odboru.

Organizačný výbor

Organizátori a spoluorganizátori

doc. Ing. Vladimír Kubovčík, PhD., predseda Slovenskej
zoologickej spoločnosti

Hlavní organizátori:

doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD., tajomník Slovenskej
zoologickej spoločnosti
RNDr. Michal Ambros, PhD., hospodár Slovenskej
zoologickej spoločnosti
Zamestnanci UKF v Nitre: Mgr. Imrich Jakab, PhD.; Mgr.
Henrich Grežo, PhD.; Ing. Viera Petlušová, PhD.; RNDr.
Peter Petluš, PhD.

Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV

Doktorandi UKF v Nitre: Mgr. Martina Zigová; Mgr.
Michal Ševčík; Mgr. Martin Zemko; Mgr. Barbora
Holienková; Mgr. Katarína Balážová; Mgr. Michaela
Bencová; Mgr. Petra Gašparovičová; RNDr. Kornélia
Petrovičová
Doktorand TU vo Zvolene: Ing. Peter Lindtner
Vedecký výbor a garanti podujatia
Vedecký výbor:
RNDr. Michal Ambros, PhD. – Štátna ochrana prírody
SR
doc. Ing. Vladimír Kubovčík, PhD. – Technická
univerzita vo Zvolene
doc. RNDr. Zuzana Krumpálová, PhD. – Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre
Mgr. Filip Tulis, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre
Mgr. Ján Kautmann – Národné múzeum v Bratislave
Ing. Peter Lešo, PhD. – Technická univerzita vo Zvolene
Mgr. Peter Manko, PhD. – Prešovská univerzita
RNDr. Roman Slobodník, PhD. – Ochrana dravcov na
Slovensku
doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc. – Parazitologický
ústav SAV
prof. Ing. Slavomír Stašiov, PhD. – Technická univerzita
vo Zvolene
doc. RNDr. Peter Urban, PhD. – Univerzita Mateja Bela,
Banská Bystrica
Odborní garanti podujatia:
doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD. – Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre
doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph. D. – Ústav biologie
obratlovců Akademie věd ČR
doc. PaedDr. Stanislav David, PhD. – Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre
prof. RNDr. Alexander Dudich, CSc. – emeritný
profesor
RNDr. Anton Krištín, DrSc. – Ústav ekológie lesa SAV
vo Zvolene

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre
pod záštitou dekana FPV UKF v Nitre
prof. RNDr. Libora Vozára, CSc.
Spoluorganizátori:

Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie ŠOP SR

Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej
univerzity vo Zvolene

Ochrana dravcov na Slovensku

Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko

Miesto konania – mesto Nitra

V roku 2016 vás na kongrese privítame v meste Nitra,
ktoré je tiež nazývané „Matka slovenských miest“ a je
jedným z najstarších miest na Slovensku. Leží na území
rozprestierajúcom sa pod masívom Zobora (586,9 m n.
m.). Podľa legendy bola Nitra založená na siedmich
pahorkoch – Zobor, Hradný vrch, Kalvária, Čermáň,
Borina, Vŕšok a Martinský vrch. Pochváliť sa môže veľmi
bohatou históriou. V Nitre sídlil knieža Pribina, ktorý dal
v meste postaviť a vysvätiť prvý kresťanský kostol na
Slovensku. Kráľ Rastislav na toto územie pozval
solúnskych bratov Konštantína a Metoda, aby medzi
našimi predkami šírili kresťanskú vieru v ich rodnej reči.
Konštantínovi tiež vďačíme za prvé slovanské písmo –
hlaholiku. Nitra je tiež známa ako mesto mladých, keďže
tu sídlia dve univerzity – Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre a Slovenská poľnohospodárska univerzita.
V roku 2016 sa kongres uskutoční na Univerzite
Konštantína Filozofa v Nitre (https://www.ukf.sk/).
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre bola schválená
Národnou radou Slovenskej republiky 23. októbra 1996.
Dejinnú retrospektívu univerzity tvoria jednotlivé etapy
vysokoškolského vzdelávania, z nich možno vyzdvihnúť:
v r. 1959 vzniká Pedagogický inštitút v Nitre. Vytvorený
bol na základe vládneho nariadenia č. 57/1959 Zb. Podľa
neho boli zrušené dovtedajšie vysoké, vyššie a stredné
pedagogické školy a konštituované pedagogické inštitúty
na prípravu učiteľov 1. a 2. stupňa základných škôl. Na
Pedagogickom inštitúte v Nitre v roku 1959 pracovalo 30
pedagógov a študovalo 316 študentov. V roku 1992 sa
konštituuje Vysoká škola pedagogická v Nitre.
Mesto Nitra má veľmi dobrú dostupnosť autobusovou,
železničnou aj individuálnou dopravou. Železničná
a autobusová stanica sa nachádzajú cca 5 minút od
budovy univerzity pri využití autobusovej mestskej
hromadnej dopravy, pešou chôdzou je univerzita
dostupná do 15 minút. Ak budete cestovať autom,
k dispozícii pre vás bude bezplatné parkovanie pri hlavnej
budove UKF v Nitre, Trieda A. Hlinku 1. Jedáleň sa
nachádza 5 minút od univerzity v priestoroch ŠD UKF
Nitra (Ul. Slančíkovej 1).

Hlavná budova Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre sa nachádza bezprostredne v centre mesta, kde sú
v pešej dostupnosti mnohé historické objekty, pešia zóna
či nákupné centrá. Z historických pamiatok je najväčšou
dominantou mesta Nitriansky hrad, ktorý patrí medzi
národné kultúrne pamiatky. Skladá sa zo štyroch
samostatných častí: katedrály, biskupského paláca,
hospodárskych budov a vonkajšieho opevnenia s jedinou
vstupnou bránou. Z ďalších pamätihodností možno
spomenúť synagógu v maursko-byzantskom štýle, ktorá
dnes patrí k najkrajším na Slovensku, rannobarokový
kláštor piaristov s kostolom sv. Ladislava alebo kostol sv.
Michala Archanjela v mestskej časti Dražovce z 11.–12.
storočia. V južnej časti mesta sa nachádza Kalvária,
z ktorej je krásny výhľad na celé mesto. Fanúšikovia
ľahkej turistiky môžu navštíviť vrch Zobor. Za jasného
počasia poskytuje jedinečné výhľady na mesto,
Nitriansku a Žitavskú pahorkatinu, Považský Inovec,
Malé Karpaty, Pohronský Inovec a Štiavnické vrchy.
Predbežný program
24. november 2016 (štvrtok)
0800 – 1000 h príchod účastníkov, registrácia
1000 – 1015 h otvorenie kongresu, organizačné pokyny
1015 – 1100 h laudatio
1100 – 1115 h prestávka
1115 – 1200 h plenárna prednáška 1
1200 – 1330 h obed
1330 – 1415 h plenárna prednáška 2
1415 – 1600 h prednáškový blok 1
1600 – 1630 h prestávka
1630 – 1830 h prednáškový blok 2
1830 – 1900 h prestávka
1900 – 2000 h premietanie filmu spojené s diskusiou
25. november 2016 (piatok)
0900 – 0945 h plenárna prednáška 3
0945 – 1000 h prestávka
1000 – 1200 h prednáškový blok 3
1200 – 1330 h obed
1330 – 1415 h plenárna prednáška 4
1415 – 1600 h prednáškový blok 4
1600 – 1645 h prestávka spojená s posterovou sekciou
1645 – 1800 h prednáškový blok 5

1800 – 1900 h valné zhromaždenie Slovenskej
zoologickej spoločnosti
1930 – 2400 h banket „NZR“ (Nitriansky zvierací raut)
26. november 2016 (sobota)
1000 – 1200 h prednáškový blok 6
1200 – 1300 h vyhodnotenie študentskej súťaže
a odovzdanie cien, ukončenie kongresu
Zmena programu je vyhradená! Program bude
upravený a aktualizovaný podľa počtu prihlásených
účastníkov, referátov a posterov.
Prezentácia príspevkov
 Rokovacím jazykom na kongrese budú slovenčina
a čeština. Príspevky bude možné prezentovať formou
prednášok alebo posterov. V prípade vysokého počtu
prihlásených prednášok, vedecký výbor kongresu
vyberie najzaujímavejšie a najatraktívnejšie z nich;
ostatné odporučí autorom prezentovať formou posterov.
O prípadnom návrhu na zmenu prihlásenej prednášky
na poster budú autori informovaní vedeckým výborom
do 30. septembra 2016.
 Prednášky
budú
rozdelené
do
niekoľkých
prednáškových blokov. Aby mohli účastníci vidieť čo
najviac prezentácií, vždy bude bežať len jeden blok, teda
bloky nebudú paralelné.
 Trvanie prednášky je obmedzené na čas 15 minút (10
minút prednáška a 5 minút diskusia). Prosíme
prednášajúcich
o dodržiavanie
maximálneho
vyhradeného času na prednášku! Čas bude dôsledne
kontrolovaný a prednášku nebude možné predlžovať.
 K dispozícii bude počítač s OS MS Windows 7 a balík
MS Office 2010, dataprojektor, laserové ukazovadlo.
V prípade, že máte ďalšie špeciálne požiadavky, uveďte
ich, prosím, vo vašej prihláške.
 Postery budú môcť byť vystavené počas celého trvania
kongresu. Mali by visieť najmä v piatok, 25. novembra
2016 v čase od 16:00 do 16:45 hod., kedy bude
prebiehať posterová sekcia. Maximálna veľkosť
posterov nesmie presiahnuť 90×120 cm.
Publikovanie príspevkov
 Príspevky bude možné publikovať formou recenzovanej
odbornej práce (kategória publikačnej činnosti BED) v
zborníku (s ISBN) vydanom k termínu konania
kongresu. Jeden registrovaný účastník kongresu môže
na kongres prihlásiť a v zborníku publikovať najviac 1
prezentáciu a 1 poster. Možnosť kombinovania
autorských kolektívov je prípustná.
 Formát príspevku je určený šablónou: „Zoológia 2016
šablóna príspevku“.
http://conferences.ukf.sk/public/conferences/6/dokum
enty/Zoologia_2016_sablona_prispevku.doc
 Rozsah textu kompletného príspevku = najviac 6000
znakov (vrátanie medzier)/2 strany.
 Vkladať môžete aj obrázky/tabuľky a pod. = odkazy na
obrázky a tabuľky uvádzajte aj priamo v texte,

k obrázkom a tabuľkám uvádzajte opis (pri tabuľke nad,
pri obrázku pod).
 Rukopis neprejde jazykovou korektúrou, za jazykovú
stránku zodpovedá(-ajú) autor(-i).
 Príspevok zasielajte ako text vo formáte MS Word.
 Príspevky, ktoré nebudú spĺňať požadované formálne
kritériá, budú autorom vrátené na prepracovanie, resp.
nebudú pre publikovanie akceptované!
 Príspevok vkladajte prostredníctvom adresy:
http://conferences.ukf.sk/index.php/zoo/zoo2016/login
?source=%2Findex.php%2Fzoo%2Fzoo2016%2Faut
hor%2Fsubmit (kliknúť na ikonku Vloženie príspevku
na web stránke kongresu).
Študentská súťaž
Aj tentokrát vyhlasuje Organizačný výbor súťaž
o najlepší študentský príspevok prezentovaný formou
prednášky alebo posteru. Študent môže prihlásiť do
súťaže príspevok, ktorého je jediným alebo prvým
autorom. Príspevky budú hodnotené samostatne v troch
kategóriách:
 Bc. – študenti 1. stupňa vysokoškolského štúdia
 Mgr., Ing. – študenti 2. stupňa vysokoškolského štúdia
 PhD. – študenti 3. stupňa vysokoškolského štúdia
V prípade, že máte záujem sa prihlásiť do študentskej
súťaže, uveďte to prosím v prihláške spoločne
s kategóriou, do ktorej patríte podľa stupňa
vysokoškolského štúdia. O výhercoch rozhodne vedecký
výbor kongresu. Výsledky súťaže budú oznámené a ceny
odovzdané v sobotu, 26. novembra o 12:00 hod.
Podrobnejšie informácie o študentskej súťaži budú
uvedené v 2. oznámení.
Plenárne prednášky
Keďže jedným z hlavných poslaní kongresu je
inšpirovať mladých, začínajúcich zoológov, vedeckých
pracovníkov a študentov orientujúcich sa na problematiku
zoológie v rámci ich ďalšej vedeckej kariéry, organizačný
výbor aj tentokrát požiadal niekoľkých špičkových
odborníkov venujúcich sa rôznym oblastiam zoológie
o prednesenie plenárnych prednášok, ktorých úlohou
bude načrtnúť moderné trendy výskumu v zoológii.
Plenárne prednášky predbežne potvrdili:
 prof. RNDr. Alexander Dudich, CSc.
 doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph. D.
 doc. PaedDr. Stanislav David, PhD.
 RNDr. Anton Krištín, DrSc.
Sprievodné akcie
Ako jedna zo sprievodných akcií pre účastníkov
kongresu „Zoológia 2016“ je predbežne, na prvý deň
kongresu (štvrtok, 24. novembra 2016), naplánované
premietanie filmu „Hory, zver a strážcovia“ v autorstve
Mgr. Stanislava Kováča spojené s diskusiou.

Banket „NZR“
Rovnako, ako na prechádzajúcom kongrese, aj
tentoraz budú mať účastníci možnosť stretnúť
a porozprávať sa aj v neformálnej atmosfére
spoločenského
večera
–
banketu
s názvom
„NZR“ (Nitriansky zvierací raut).
Banket bude organizovaný formou recepcie, teplé
a studené pokrmy budú podávané bufetovou formou.
V ponuke určite nebudú chýbať vínne či pivné špeciality,
a jedlá lokálneho charakteru. Atmosféru večera
bezpochyby spríjemní eventová kapela Dominika Titková
& friends (http://www.dominikatitkova.sk/), Banket sa
uskutoční v piatok, 25. novembra 2016 od 1930 h v Jedálni
Študentského domova UKF Nitra. Vstupné na banket je
zahrnuté v konferenčnom poplatku.
Internetové pripojenie
V celej budove Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre
je
zabezpečený
prístup
na
internet
prostredníctvom WI-FI signálu – sprístupnenie je možné
prostredníctvom hesla, ktoré účastníci dostanú pri
registrácii.
Stravovanie
Účastníci kongresu si stravovanie zabezpečujú
individuálne. Do pozornosti dávame možnosť objednať si
obedy v dňoch 24. a 25. novembra (prosíme vyznačiť
v prihláške) v Jedálni Študentského domova UKF Nitra
v blízkosti miesta konania kongresu. Obedy sú v cene 3,5
EUR, v ponuke sú mäsité a bezmäsité jedlá. Rovnako
môžu účastníci kongresu využiť ponuku ďalších
stravovacích zariadení v blízkosti areálu univerzity.
V jedálni Študentského domova UKF Nitra sa rovnako
uskutoční spoločenský banket „NZR“.
Ubytovanie
Účastníci kongresu si ubytovanie zabezpečujú
individuálne. Možnosti ubytovania v blízkej dostupnosti
miesta konania kongresu:
Ubytovňa NITRAN
Ubytovňa sa nachádza v centre Nitry a v pešom dosahu
vysokých škôl. V jej blízkosti sa nachádza pešia zóna,
množstvo obchodov a reštaurácií, nočných podnikov
s možnosťou kultúrneho a športového vyžitia. V ubytovni
NITRAN sa nachádza 27 buniek, ktoré sú rozdelené na
dvoj a jednolôžkové izby. Na každej bunke sa nachádza
sociálne zariadenie (WC a sprchový kút). Všetky izby sú
vybavené TV a chladničkou. Na každom poschodí sa
nachádza kuchynka vybavená na prípravu jedál
kuchynskou
linkou,
dvojplatničkovým
varičom,
rýchlovarnou kanvicou, bez riadu. Ubytovňa Nitran
ponúka
lacné
ubytovanie v Nitre
s potrebnou
vybavenosťou v centre mesta. Ubytovanie sa pohybuje
v cenovom rozsahu 14- 36 €/osoba/noc. Viac informácií
na www.ubytovanienitran.sk, kontakt: tel. +421 37 6534
286

Hotel ZOBOR
Hotel Zobor má kapacitu 120 lôžok, z toho sú 3
jednolôžkové, 54 dvojlôžkových a 3 trojlôžkové izby. Sú
štandardne zariadené (kúpeľňa v kombinácii s klasickou,
alebo rohovou vaňou, sprchovým kútom, soc. zariadením
a spálňová resp. obývacia časť).Izby sú vybavené
telefónom, televíznym prijímačom a chladničkou.
Ubytovanie sa pohybuje v cenovom rozsahu 20 – 66
€/osoba/noc. Viac informácií na www.hotelzobor.sk,
kontakt: tel.+421 37 65 25 381-3.
Hotel CITY ***
Ubytovanie v Hoteli City v centre mesta Nitra spĺňa
kritériá pre náročných hostí. Ponúka 24 dvojlôžkových
izieb, 2 apartmány + 2 apartmány LUX, ktoré Vám svojim
komfortným zariadením poskytnú pocit domova
a súkromia. Všetky izby sú klimatizované. Ubytovanie sa
pohybuje v cenovom rozsahu 40 – 70 €/osoba/noc. Viac
informácií na www.city-hotel.sk, kontakt recepcia: tel.
+421 37 65 21 203.
Ubytovňa DARA **
Ponúka Vám kvalitné a cenovo výhodné ubytovanie
v novopostavenom ubytovacom zariadení „DARA“, so
sídlom v Nitre na Akademickej ulici v časti Chrenová
v bezprostrednom susedstve výstaviska Agrokomplex.
Ubytovacie zariadenie vám ponúka možnosť výberu
z dvoj a trojlôžkových izieb. Každá izba má vlastné
sociálne zariadenie so sprchovým kútom, WC
a umývadlom. Izby sú vybavené novým nábytkom,
chladničkami a TV. V celej budove je hosťom zdarma
prístupné wifi pripojenie na internet. Ubytovanie sa
pohybuje v cenovom rozsahu 15,50 – 62 €/osoba/noc.
Viac informácií na www.ubytovanienitra.sk , kontakt: tel.
+421 37 65 18 132.
Agroinštitút Nitra ***
Hotel Agroinštitút s ubytovacími, stravovacími a ďalšími
hotelovými službami stojí v pokojnom prostredí Nitry,
neďaleko výstaviska Agrokomplex. Patrí do mestskej
časti Chrenová. Z hotela sa do centra mesta dostanete
autom iba za pár minút. V blízkosti hotela sa nachádza
obchodné stredisko Centro Nitra, tenisové kurty
a jazdecký areál. V ponuke hotela sú priestranné jedno
a dvojlôžkové izby, ako aj apartmány. Každá izba má
vlastnú kúpeľňu so sprchovým kútom a toaletou,
chladničku, televízor, telefón a bezplatné pripojenie na
internet. Ubytovanie sa pohybuje v cenovom rozsahu 30
–
50
€/osoba/noc.
Viac
informácií
na
http://www.agroinstitut.sk/hotel-agroinstitut/, kontakt:
tel. +421 37 79 10 111, +421 908 291 248
Penzión QUARTET
Penzión Quartet sa nachádza v blízkosti centra Nitry, 100
metrov od hypermarketu Tesco a 200 metrov od Merkury
Marketu. Súčasťou penziónu je reštaurácia s pizzeriou
a letná terasa. Parkovanie je zabezpečené vo dvore. Izby
majú vlastnú kúpeľňu so sprchovým kútom a toaletou.
Vybavené sú televízorom a Wi-Fi pripojením na internet.
Vybrať si môžete dvojlôžkovú izbu alebo jednolôžkovú
s prístelkou. Ubytovanie sa pohybuje v cenovom rozsahu
29 – 39 €/osoba/noc. Viac informácií na
www.penzionquartet.sk, kontakt: tel. +421918379121.

Hotel River ****
Hotel River stojaci na brehu rieky Nitry obklopený
stromovým parkom poskytuje ideálne miesto pre oddych
tela aj mysle a zároveň je vzdialený iba 5 minút pešej
chôdze od centra mesta, 10 minút od výstaviska
AGROKOMPLEX a v blízkosti oboch univerzít. V rámci
ubytovania ponúka 2 jednolôžkové, 14 dvojlôžkových a 6
dvojlôžkových izieb s možnosťou prístelky a 1 apartmán.
V cenovom rozsahu 49 – 90€. Viac informácií na
http://www.hotelriver.sk/hotel.html, kontakt: tel. +421
905 244 245.
Poplatky a ich úhrada
Základný kongresový poplatok zahŕňa náklady na:
 vydanie zborníka odborných prác
 spoločenský večer – banket
 kongresové tričko (v prihláške, prosím, vyznačte
veľkosť)
 organizačné náklady a občerstvenie medzi
prestávkami
 informačné a propagačné materiály
Výšky kongresového poplatku sú nasledovné:
 členovia Slovenskej zoologickej spoločnosti = 25,EUR (túto cenu si môže uplatniť ktorýkoľvek člen
SZS, ktorý uhradil členský poplatok za rok 2016 a
nemá žiaden nedoplatok členského poplatku za
predchádzajúce roky)
 študenti – nečlenovia SZS, dôchodcovia – nečlenovia
SZS = 30,- EUR
 ostatní účastníci, nečlenovia SZS = 40,- EUR
Okrem toho si môžete objednať obedy na 24. a/alebo
25. novembra 2016 (v prípade záujmu prosím, vyznačte
v prihláške).
Všetky poplatky prosím uhraďte na účet Slovenskej
zoologickej spoločnosti do 15. septembra 2016!
Sídlo Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV:
Mlynská dolina B-II
842 15 Bratislava
IČO: 00178896
DIČ: 2020801552

http://conferences.ukf.sk/index.php/zoo/zoo2016/sche
dConf/registration (kliknúť na ikonku Registrácia)
alebo vyplnením prihlášky (viď nižšie) a jej zaslaním na
e-mailovú adresu: zoologia2016@ukf.sk
alebo poštou na adresu:
Ivan Baláž
Katedra ekológie a environmentalistiky
Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
949 74 Nitra
Dôležité termíny!
Zaslanie prihlášky: 15. september 2016
Zaslanie odborného príspevku: 15. september 2016
Uhradenie všetkých poplatkov: 15. september 2016
2. oznámenie s definitívnym programom kongresu: 28.
október 2016
Konanie kongresu „Zoológia 2016“: 24.-26. november
2016, UKF v Nitre
Za organizačný výbor bližšie informácie
rád poskytnú
Michal Ševčík, Martina Zigová
Katedra ekológie a environmentalistiky
Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
949 74 Nitra
e-mail: zoologia2016@ukf.sk
Sponzori a partneri
Tešíme sa na stretnutie v Nitre!
(https://www.nitra.sk/; http://www.nisys.sk/www/;
https://www.ukf.sk/)
Regionálna poľnohospodárska a
potravinárska komora Trnava

Číslo účtu (Slovenska sporiteľňa): IBAN
SK4309000000000011466084
BIC: GIBASKBX
Pri uhrádzaní poplatkov do správy pre prijímateľa vždy
uvádzajte svoje meno a priezvisko a ZOO2016!
Po zaplatení všetkých poplatkov je možné ich stornovať
do 10. septembra 2016. Náklady spojené so stornovaním
poplatkov znáša stornujúci. Po uvedenom termíne sa
zaplatený poplatok v prípade neúčasti na kongrese
nevracia!
Registrácia
Pre registráciu použite elektronický formulár na
internetovej stránke kongresu (prosím, použite prednostne
túto formu prihlasovania):

Centrum vedecko-technických informácií SR
Kníhkupectvo Viera ŠEVT – KNIHA, s.r.o.

Mapka objektov UKF v Nitre: 1 – miesto konania kongresu na Triede A. Hlinku 1; 8 – Študentský domov UKF Nitra,
miesto spoločenského večera a obedov na Slančíkovej 1

Prihláška na vedecký kongres

„Zoológia 2016“
24. až 26. november 2016, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Osobné údaje (vyplňte prosím)
Meno, priezvisko, tituly:
Pracovisko / škola:
Adresa pracoviska / školy:
Telefón:

Kontaktný e-mail:

Príspevky (vyplňte a vyznačte vybrané možnosti prosím)
Názov prednášky:
Autor/-i:
Text
(spolu najviac 6000 znakov vrátane medzier/2 strany):

Názov posteru:
Autor/-i:
Text
(spolu najviac 6000 znakov vrátane medzier/2 strany):

V prípade prihlásenia príspevku do súťaže uveďte kategóriu podľa stupňa
vysokoškolského štúdia, do ktorej ho prihlasujete: Bc. – 1. stupeň, Mgr./Ing. – 2.
stupeň, PhD. – 3. stupeň:



prednášku prihlasujem do študentskej súťaže v kategórii _____
poster prihlasujem do študentskej súťaže v kategórii _____

Poplatky (označte prosím vybrané možnosti)
1. Kongresový poplatok


členovia Slovenskej zoologickej spoločnosti = 25,- EUR (túto cenu si môže uplatniť
ktorýkoľvek člen SZS, ktorý uhradil členský poplatok za rok 2016 a nemá za predchádzajúce
roky nedoplatky členského)



študenti – nečlenovia SZS, dôchodcovia – nečlenovia SZS = 30,- EUR



ostatný účastníci, nečlenovia SZS = 40,- EUR

2. Stravovanie


obed 24. november 2016 (štvrtok) v Jedálni Študentského domova UKF Nitra
(výdaj od 12.00 hodiny)



obed 25. november 2016 (piatok) v Jedálni Študentského domova UKF Nitra
(výdaj od 12.00 hodiny)



3,50,- EUR

3,50,- EUR

Vegetarián

3. Konferenčné tričko (zahrnuté vo vložnom), vyznačte prosím požadovanú veľkosť:


XS



S



M



L



XL



XXL

Celková suma vašich poplatkov __________ ,- EUR
Všetky poplatky prosím uhraďte na účet Slovenskej zoologickej spoločnosti najneskôr do 10. septembra 2016!
Sídlo Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV:
Mlynská dolina B-II
842 15 Bratislava
IČO: 00178896
DIČ: 2020801552
Číslo účtu (Slovenska sporiteľňa): IBAN SK4309000000000011466084
BIC: GIBASKBX

Pri uhrádzaní poplatkov do správy pre prijímateľa vždy uvádzajte svoje meno a priezvisko a ZOO2016!

Po zaplatení všetkých poplatkov je možné ich stornovať do 10. septembra 2016. Náklady spojené so
stornovaním poplatkov znáša stornujúci. Po uvedenom termíne sa zaplatený poplatok v prípade neúčasti na
kongrese nevracia!

Vaše odkazy a poznámky

Čo s touto prihláškou?
Kompletne vyplnenú prihlášku, prosím, zašlite elektronicky na e-mailovú adresu:
zoologia2016@ukf.sk alebo poštou na adresu:
Ivan Baláž
Katedra ekológie a environmentalistiky
Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

Prihlášku zašlite a všetky poplatky uhraďte najneskôr do 15. septembra 2016!

