
 

 

Environmentálna sekcia Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave 

si Vás dovoľuje pozvať na vedecké kolokvium 
 
 

Nové horizonty environmentálnej ekológie 
a ochrany životného prostredia 2015 

 

pri príležitosti slávnostného odovzdania 

ceny Mikuláša Lisického za rok 2015 
významnej osobnosti v oblasti ochrany životného prostredia 

  
 

Ciele podujatia sa odvíjajú od úsilia zhodnotiť 
existujúce poznatky modernej environmentálnej 
ekológie a ochrany životného prostredia v 
komplexnom diapazóne výskumu a vzdelávania vo 
forme vybraných príspevkov.  Kolokvium ponúka 
možnosti syntézy skúseností v tejto oblasti 
kontinuálne od akademickej roviny po aplikovanú 
sféru. 
 
Miesto:  AMOS, Prírodovedecká fakulta UK 
  v Bratislave 
 
Dátum: 16. októbra 2015 
 
 
Odborní garanti podujatia: 
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. 
prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc. 
prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD. 
doc. RNDr. Ondrej Ďurža, CSc. 
doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Príspevky:  

Na podujatí odznejú vybrané príspevky z oblasti environmentálnej ekológie a 

ochrany životného prostredia aktívne v rámci ústnej prezentácie (15 minút vrátane 

diskusie).  

 

Publikovanie príspevkov: 

Organizátori podujatia ponúkajú účastníkom možnosť publikovania príspevkov 

v recenzovanom vedeckom časopise Acta Environmentalica U.C. (Bratislava) 

vydávanom Environmentálnou sekciou. Rukopisy sú autori povinní elektronicky 

zaslať RNDr. Marianne Molnárovej, PhD. na adresu molnarova@fns.uniba.sk najneskôr 

do 22. septembra 2015.   

Rukopis má byť upravený podľa pokynov časopisu 

(http://staryweb.fns.uniba.sk/index.php?id=3375) s maximálnym počtom strán 10.  

 

  

 

Kontakt a informácie: 

RNDr. Marianna Molnárová, PhD.  

Katedra environmentálnej ekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského 

v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; 

e-mail: molnarova@fns.uniba.sk  

http://staryweb.fns.uniba.sk/index.php?id=3375
mailto:molnarova@fns.uniba.sk


 

 

 

 

Nové horizonty environmentálnej ekológie a ochrany 

životného prostredia 2015 

(kolokvium pri príležitosti slávnostného odovzdania ceny Mikuláša Lisického za rok 2015 
významnej osobnosti v oblasti ochrany životného prostredia) 

 

Program:  

9:50 Otvorenie kolokvia 

 

Vybrané prednášky vedeckého kolokvia:  

10:00  Litavský J. (Katedra krajinnej ekológie):  

Invázne druhy rastlín v Špeciálnej prírodnej rezervácii Cárska Bara 

 

10:15 Filipčíková P. (Katedra geochémie), Lánczos T.:  

Modelovanie geochemických procesov vo vybraných jaskyniach 

plaveckého a kuchynsko-orešanského krasu so zameraním na procesy 

korózie a tvorby sekundárnej autochtónnej výplne jaskýň 

 

10:30   Faragó T. (Katedra geochémie), Jurkovič Ľ., Peťková K.:  

Hodnotenie vylúhovateľnosti arzénu z pevných substrátov pôdneho 

profilu technozeme iniciálnej s použitím pôdnych lyzimetrov 

 

10:45 Čierniková M. (Katedra pedológie), Vykouková I.:  

Vegetácia Malej Fatry v minulosti a dnes 

 

 

 



 

 

 

 

11:00  Filová A. (Katedra environmentálnej ekológie):  

Využitie rias v ekotoxikológii  

 

11:15 Sigmund J. (Katedra environmentálnej ekológie), Zvaríková M., 

Masarovič R., Zvarík M., Fedor P.:  

Metodické faktory reliability detekcie inváznych druhov 

v kybertaxonómii 

 

Cena M. Lisického 2015:  

 

11:30  Odovzdanie ceny M. Lisického prof. Ing. Jurajovi Hraškovi, DrSc., 

 akademikovi SAV 

 

11:45  Slávnostný prípitok a diskusia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


