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na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 
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2. cirkulár 



Organizačný výbor 

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 

doc. RNDr. Miloš Stankoviansky, CSc. 

doc. RNDr. Pavol Plesník, PhD. 

RNDr. Ivan Ružek, PhD. 

 

 

Kontakty 

RNDr. Zora Machová 

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 

www.fyzickageografia.sk 

 

 

Účastnícky poplatok 

Účastnícky poplatok (vložné) vo výške 15 €, ktorý zahŕňa náklady na organizáciu, tlač 

a distribúciu publikácií, je potrebné uhradiť bankovým prevodom najneskôr do 15. 2. 2010 

na číslo účtu:  

4201219576 / 8360 

Názov banky: BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v Slovenskej republike 

Sídlo banky: Rajská 15/A , 811 08 Bratislava 

Účastnícky poplatok uhradený po 15. 2. 2010 sa zvyšuje na 20 €. 

 

Materiály 

Pri prezentácii bude k dispozícii pre účastníkov príspevok prof. P. Plesníka Lesná fytoklíma 

zabezpečuje existenciu a rozvoj biosféry, napísaný v máji 2009. Všetkým účastníkom budú 

dodatočne po vyjdení zaslané periodiká s uverejnenými plenárnymi prednáškami, zvlášť 

vyžiadanými prof. P. Plesníkom. 

 

 

Publikácie  

Príspevky zvlášť vyžiadané profesorom P. Plesníkom, ktoré odznejú na konferencii ako 

plenárne prednášky, budú ponúknuté – rovnako ako príspevky ďalších záujemcov 

o publikovanie – redakciám Geografického časopisu a Acta geographica Universitatis 

Comenianae (obe periodiká sú recenzované – kategórie týchto publikácií v zmysle smernice 

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

UC – AED alebo BED).  

Rukopisy príspevkov pre najbližšie číslo Acta geographica UC No. 54 (2010) prosíme 

odovzdať najneskôr 15. 12. 2009. Príspevky dodané neskôr budú ponúknuté pre ďalšie číslo. 

Pokyny pre autorov – http://www.fyzickageografia.sk/aguc/autorom.html. 
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Predbežný (rámcový) program 

9:00 – 9:05 Otvorenie konferencie 

9:05 – 9:15 Krátky prehľad života a diela prof. RNDr. Pavla Plesníka, DrSc. 

9:15 – 12:00 Plenárne prednášky – Vyžiadané referáty (zatiaľ bez poradia) 

 

BEDRNA, Zoltán: Les a pásmovitosť pôd 

HRNČIAROVÁ, Tatiana: Hodnotenie krajinných štruktúr  

MIDRIAK, Rudolf: Spustnuté pôdy nad hornou hranicou lesa 

MOJZEŠ, Mikuláš: Prístupy k racionálnemu využitiu krajiny v retrospektíve (prínos 

prof. P. Plesníka a Katedry fyzickej geografie PriF UK v 70. rokoch 20. storočia) 

PLESNÍK, Pavol, jr.: Vplyv cestovného ruchu na biosféru 

ŠÁLY, Rudolf: Spolupráca geomorfológie a pôdoznalectva pri riešení otázok pôdnej 

prikrývky našich vysokohorských oblastí 

ZAŤKO, Michal: Vodné zdroje Liptova 

12:00 – 13:40 Prestávka  

13:40 – 14:00 Prehliadka posterov 

 KRNÁČ, Jozef; POLČÁK, Norbert: Modelovanie rýchlosti vetra na území Slovenska 

10 m nad zemským povrchom 

PODOLINSKÁ, Jana; ŠIPIKALOVÁ, Helena; KYSELOVÁ, Daniela: Regionálne 

členenie 100-ročných maximálnych prietokov na území Slovenska 

SAKSA, Martin: Hodnotenie lineárnej vodnej erózie s využitím geoekologického 

informačného systému 

14:00 – 16:00 Prednášky (zatiaľ bez poradia) 

 ČENGEROVÁ, Katarína: Metodický postup hodnotenia zmien druhovej skladby 

vegetácie v závislosti na historickom využití krajiny 

FALŤAN, Vladimír: Mapovanie krajinnej a vegetačnej pokrývky vo veľkých 

mierkach – príklady a porovnanie 

GAJDOŠ, Alfonz: Glaciálne formy reliéfu v Nízkych Tatrách – kde sú a koľko ich je? 

MELO, Marián; LAPIN, Milan; DAMBORSKÁ, Ingrid; PECHO, Jozef: Nové 

klimatické okrsky na Slovensku 

POLČÁK, Norbert; KRNÁČ, Jozef: Vplyv reliéfu na veterné pomery Podunajskej 

nížiny 

RÁBEKOVÁ, Andrea: Bioenergetický potenciál krajiny a jeho reálne využitie: 

teoreticko-metodologické aspekty 

ŠKODOVÁ, Martina: Ekologická analýza okrajovej zóny lesného porastu 

16:00 – 16:05 Ukončenie konferencie 

 

 

Pokyny pre prezentácie 

Jazykom konferencie je slovenčina. Dataprojektor k dispozícii. Dĺžka prezentácie – 10 až 15 

minút. (Ďalšie sa spresní v 3. cirkulári.) 

 

 

Prehľad termínov 

15. 12. 2009 

 

odovzdanie rukopisov pre Acta geographica Universitatis Comenianae 

No. 54 (2010)  

15. 2. 2010 platba vložného (15 €) bankovým prevodom  

Upozornenia:  

(1) Platba možná už v roku 2009!  

(2) Vložné po tomto termíne: 20 € 

20. 2. 2010 3. CIRKULÁR (program) 

17. 3. 2010 KONFERENCIA 

 


