
 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

P r í r o d o v e d e c k á  f a k u l t a  

Katedra fyzickej geografie a geoekológie 
  
 

si Vás dovoľuje srdečne pozvať na vedeckú konferenciu  

pri príleţitosti nedoţitého významného ţivotného jubilea  

prof. RNDr. Pavla Plesníka, DrSc. 

 
 

 

KRAJINA, PRÍRODA,  BIOSFÉRA 
 

ktorá sa uskutoční 

 

na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 

v Mlynskej doline  

dňa 17. marca 2010 

 

 

1. cirkulár 



Konferencia je platformou na zhodnotenie úctyhodného celoţivotného diela profesora Pavla 

Plesníka, prezentáciu výsledkov výskumu jeho ţiakov, kolegov, partnerov či sympatizantov, 

ale aj na neformálne reminiscencie na túto významnú osobnosť. Je moţná ústna aj posterová 

prezentácia. 

 

Konferenciu otvoria plenárne príspevky zvlášť vyţiadané profesorom Pavlom Plesníkom. 

Tieto budú publikované spolu s jeho úvodným príspevkom – „Lesná fytoklíma zabezpečuje 

existenciu a rozvoj biosféry“  napísaným v máji 2009 – v konferenčnom zborníku, ktorý bude 

k dispozícii pri prezentácii.  

 

 

Organizačný výbor a kontakty 
 

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 

1. prodekan, prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium na Prírodovedeckej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave 

trizna@fns.uniba.sk 

 

doc. RNDr. Miloš Stankoviansky, CSc. 

vedúci Katedry fyzickej geografie a geoekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave 

stankoviansky@fns.uniba.sk 

 

doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD. 

vedúci Katedry služieb a cestovného ruchu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity 

v Bratislave 

plesnik@dec.euba.sk 

 

RNDr. Ivan Ružek, PhD. 

zástupca vedúceho Katedry fyzickej geografie a geoekológie Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave  

ruzek@fns.uniba.sk 

 

RNDr. Zora Machová – kontaktná osoba  

tajomníčka Katedry fyzickej geografie a geoekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave  

machova@fns.uniba.sk, tel. +421 (0)2 60296261 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta  

Katedra fyzickej geografie a geoekológie 

Mlynská dolina 

842 15 Bratislava 4 
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Organizačné informácie 
 

Jednodňová konferencia sa uskutoční na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislave v Mlynskej doline v stredu dňa 17. marca 2010 v čase pribliţne od 9. 

do 16. hod. s obedovou prestávkou. V prípade záujmu je moţná rezervácia ubytovania 

v Hoteli Druţba. 

 

Záväzná prihláška 
Záväznú prihlášku je potrebné poslať najneskôr do 31. októbra 2009 na adresu 

machova@fns.uniba.sk, prípadne poštou na hore uvedenú adresu. 

 

Účastnícky poplatok 

Predpokladá sa účastnícky poplatok vo výške 20 €, ktorý zahrnie náklady na organizáciu 

a vydanie konferenčného zborníka. Zborník bude k dispozícii pri prezentácii, a preto bude 

potrebné poplatok uhradiť bankovým prevodom vopred. Platba bude moţná uţ v roku 2009. 

Podrobnosti budú uvedené v druhom cirkulári, ktorý zašleme prihláseným do 20. 11. 2009.  

 

Prezentácie 

Je moţná ústna i posterová prezentácia. Dĺţka ústnej prezentácie sa predpokladá 10 aţ 15  

minút. Jazyk prezentácií: slovenský / český / anglický. 

 

Publikácie 
Príspevky (ústne i posterové) budú publikované dvojako. Jazyk publikácie v oboch prípadoch: 

slovenský / český / anglický. 

Plenárne ústne príspevky zvlášť vyžiadané prof. Pavlom Plesníkom vyjdú uţ pred 

konferenciou v konferenčnom zborníku pravdepodobne čierno-bielou tlačou. Z oslovených 

dosiaľ potvrdili svoje príspevky pp. Zoltán Bedrna, Tatiana Hrnčiarová, Rudolf Midriak, Eva 

Michaeli, Milan Koreň st., Pavol Plesník ml., Rudolf Šály, František Zatkalík a Michal Zaťko. 

[Kategória tejto publikácie v zmysle smernice MŠ SR o bibliografickej registrácii... – AFB.] 

V konferenčnom zborníku sú vítané i neformálne texty (reminiscencie na osobu prof. P. 

Plesníka, udalosť či podujatie spojené s ním atď.). Všetky rukopisy do konferenčného 

zborníka treba odovzdať upravené podľa pokynov v prílohe do 15. 11. 2009.  

Ďalšie príspevky v prípade záujmu budú ponúknuté redakciám Geografického časopisu a Acta 

geographica Universitatis Comenianae. [Kategórie týchto publikácií v zmysle smernice MŠ 

SR o bibliografickej registrácii...: v Geografickom časopise – ADF, v Acta geographica UC – 

Rukopisy pre Acta geographica UC No. 54 (2010) bude treba odovzdať upravené podľa 

pokynov uvedených na http://www.fyzickageografia.sk/aguc/autorom.html do 31. 3. 2010. 

 

 

Prehľad termínov 

31. 10. 2009 zaslanie záväznej prihlášky  

15. 11. 2009 zaslanie vyžiadaných (len oslovení hostia) a spomienkových 

(ktokoľvek) rukopisov pre konferenčný zborník  

20. 11. 2009 2. CIRKULÁR (Zašleme len prihláseným účastníkom.) 

15. 2. 2010 platba vložného bankovým prevodom (Platba moţná uţ v roku 2009!) 

20. 2. 2010 3. CIRKULÁR (program) 

17. 3. 2010 KONFERENCIA 

31. 3. 2010 odovzdanie rukopisov pre Acta geographica Universitatis Comenianae 

No. 54 (2010)  
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Bratislava 17. 3. 2010 

 

 

Pokyny pre konferenčný zborník  

Konferenčný zborník Krajina, príroda, biosféra vyjde uţ pred konferenciou pravdepodobne 

v čierno-bielej úprave a uverejní úvodný príspevok profesora Pavla Plesníka, plenárne 

príspevky ním vyţiadané (A) ako i dodané príspevky spomienkového charakteru (B). 

 

A. VYŽIADANÉ PRÍSPEVKY 

Rukopis 1x vytlačený s úplnou elektronickou verziou (na CD alebo e-mailom) 

prosíme zaslať poštou do 15. 11. 2009 na vyššie uvedenú kontaktnú adresu. 

 

Dĺžka rukopisu – 10 strán pri nastaveniach textu: formát A4, všetky okraje 2,5 cm, písmo 

Times New Roman, veľkosť písma 12 pt , zarovnanie vľavo, medzery pred riadkom 0 pt, 

riadkovanie 1,5 riadka  

 

Súčasti rukopisu: 

- názov článku 
- autor(-i) (meno a priezvisko s titulmi, pracovisko a jeho sídlo, e-mail) 

- text príspevku 
- literatúra podľa týchto vzorov: 

PRIEZVISKO, M. Rok. Názov monografie. Mesto : Vydavateľstvo, rok. Počet strán. ISBN.  

PRIEZVISKO, M. Rok. Názov článku. In: Názov časopisu, ročník, rok, číslo, strany. 

PRIEZVISKO1, M1.; PRIEZVISKO2, M2. Rok. Názov článku. In: Názov zborníka. Mesto: 

Vydavateľstvo, Rok. ISBN. 

PRIEZVISKO, M. Rok. Názov dokumentu. [online], [Citované 14. 7. 2009]. Dostupné na 

internete: <http://www.stránka.sk> 

 

 

B. SPOMIENKOVÉ PRÍSPEVKY 

Rukopis 1x vytlačený s úplnou elektronickou verziou (na CD alebo e-mailom) 

prosíme zaslať poštou do 15. 11. 2009 na vyššie uvedenú kontaktnú adresu. 

 

Dĺžka rukopisu – 5 strán pri nastaveniach textu: formát A4, všetky okraje 2,5 cm, písmo 

Times New Roman, veľkosť písma 12 pt , zarovnanie vľavo, medzery pred riadkom 0 pt, 

riadkovanie 1,5 riadka  

 

Súčasti rukopisu: 

- Názov článku 
- Autor (meno a priezvisko autora s titulmi) 

- Text príspevku (vítané sú fotografie) 

- Ak je potrebné: Literatúra poľa vzorov uvedených vyššie. 

 



KRAJINA, PRÍRODA, BIOSFÉRA 

Bratislava 17. 3. 2010 

 

 

Záväzná prihláška 

Prihlášku prosíme zaslať do 31. 10. 2009 e-mailom (machova@fns.uniba.sk), 

resp. poštou na vyššie uvedenú kontaktnú adresu. 

 

 

 

Meno, priezvisko, titul(-y):  

 

Úplný názov organizácie:  

 

Adresa organizácie:  

 

 

 

  

 

E-mail alebo poštová adresa: 

  

 

 

 

 

Vystúpim s príspevkom:           áno / nie     

 

Vystavím poster:           áno / nie     

 

Autor(-i) príspevku / posteru: 

 

 

Názov príspevku / posteru:  

 

 

 

 

 

Prosím rezervovať ubytovanie v Hoteli Družba:  16. / 17. 3. 2010    áno / nie 

        17. / 18. 3. 2010 áno / nie 

 

Želám si jednolôžkovú izbu (cena v IX. 2009  28 €):     áno / nie / nezáleží 

 

 

Želám si dvojlôžkovú izbu (cena v IX. 2009  50 €):   áno / nie / nezáleží 

Ţelám si byť ubytovaný/-á spoločne s (meno a priezvisko spolubývajúcej osoby): 
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