2. oznámenie
Výbor Slovenskej zoologickej spoločnosti a Technická univerzita vo Zvolene so
spoluorganizátormi vám ďakujú za prihlásenie na vedecký kongres „Zoológia 2018“, ktorý sa
uskutoční 22. až 24. novembra 2018 v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene.

Zameranie a cieľ kongresu

Organizačný výbor

Kongres Zoológia 2018 nadväzuje na tri
predchádzajúce podujatia, ktoré sa uskutočnili vo
Zvolene (r. 2012), Prešove (r. 2014) a v Nitre (r. 2016).
Na kongrese Zoológia 2018 budú môcť účastníci
prezentovať výsledky výskumu z viacerých odvetví
zoológie: od taxonómie, cez morfológiu, ekológiu,
etológiu, aplikovanú zoológiu, monitoring a ochranu
živočíchov, až po paleontológiu živočíchov, evolúciu,
molekulárnu zoológiu a evo-devo. Na kongres pozývame
všetkých – profesionálnych aj amatérskych – záujemcov
o zoológiu! Vítaní sú bádatelia, učitelia a študenti
všetkých akademických inštitúcií, pracovníci štátnej
správy a ochrany prírody zo Slovenskej aj Českej
republiky.

Vladimír Kubovčík, predseda Slovenskej zoologickej
spoločnosti

Cieľom kongresu bude najmä:
 zjednotiť
komunitu
slovenských
zoológov
a záujemcov o zoológiu,
 inšpirovať sa novými smermi výskumu v zoológii,
 zvýšiť informovanosť o tom, čo sa aktuálne
v zoológii deje a kam sa tento vedný odbor u nás
uberá.

Michal Ambros, hospodár Slovenskej zoologickej
spoločnosti
Peter Bačkor, člen výboru Slovenskej zoologickej
spoločnosti
Ivan Baláž, tajomník Slovenskej zoologickej spoločnosti
Peter Manko, podpredseda Slovenskej zoologickej
spoločnosti
Ladislav Pekárik, podpredseda Slovenskej zoologickej
spoločnosti
Slavomír Stašiov, Technická univerzita vo Zvolene
Peter Lešo, Technická univerzita vo Zvolene
Vladimíra Dekanová, Technická univerzita vo Zvolene
Peter Lindtner, Technická univerzita vo Zvolene
Martin Šebesta, Technická univerzita vo Zvolene
Katarína Thomková, Technická univerzita vo Zvolene
Zuzana Lehká, Technická univerzita vo Zvolene
Dagmar Sedliaková, Technická univerzita vo Zvolene

Vedecký výbor
Roman J. Godunko, Biologické centrum AV ČR, České
Budějovice
Peter Fenďa, Univerzita Komenského v Bratislave
Stanislav Korenko, Česká zemědelská univerzita v Praze
Milan Novikmec, Technická univerzita vo Zvolene
Radek Šanda, Národní muzeum v Praze
Kongres organizujú

Miesto konania: Technická univerzita vo
Zvolene
Kongres sa uskutoční na Technickej univerzite vo
Zvolene. Prednášky budú prebiehať v posluchárni B8
(prízemie). Pred touto prednáškovou miestnosťou
prebehne registrácia účastníkov, počas prestávok tu bude
malé občerstvenie, prehliadka posterov (na chodbe od
prednáškovej
miestnosti
B8
k prednáškovým
miestnostiam B9 a B10) a prezentácia mikroskopickej
techniky firmy Motic.
Účastníci, ktorí pricestujú vlastným autom, môžu
využiť možnosť bezplatného parkovania na parkovisku
TUZVO.

Technická univerzita vo Zvolene.

V blízkosti Technickej univerzity (3 – 4 minúty
chôdze) sa nachádza penzión Almada, v ktorom sa
uskutoční piatkový spoločenský večer My a ostatné
zvieratá 2018.

Ubytovacie a stravovacie zariadenie Bariny.

Organizátormi a spoluorganizátormi kongresu sú
Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV, Technická
univerzita vo Zvolene (TUZVO), Fakulta ekológie
a environmentalistiky TU vo Zvolene, Lesnícka fakulta
TU vo Zvolene, Fakulta humanitných a prírodných vied
PU v Prešove, Centrum biológie rastlín a biodiverzity
SAV v Bratislave, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre,
SOS/BirdLife Slovensko, Ochrana dravcov na Slovensku
a SNM – Prírodovedné múzeum v Bratislave.

Stravovanie a ubytovanie
Tí z vás, ktorí si objednali stravu u organizátorov
kongresu, dostanú pri registrácii lístky na výdaj stravy
v jedálni ubytovacieho a stravovacieho zariadenia Bariny
TUZVO. Obedy sa vydávajú od 1130 do 1400 h, večera
od 1800 h do 1915 h, čomu je prispôsobený program
kongresu.

Individuálne je možné stravovať sa vo viacerých
kvalitných reštauráciách nachádzajúcich sa v okolí
TUZVO (dostupnosť do 5 – 10 minút chôdze).
Ubytovanie si účastníci zabezpečujú sami. Pokiaľ
máte ubytovanie rezervované na internáte Technickej
univerzity vo Zvolene, prevažná väčšina z vás budete
ubytovaná na internáte Ľudovíta Štúra (ul. Študentská
17, známy ako „Starý internát“, pozri mapku). Ubytovať
sa budete môcť non-stop na vrátnici tohto internátu, kde
za ubytovanie zaplatíte, dostanete kľúče a potvrdenie
o platbe. Len niektorí z vás budú z kapacitných dôvodov
ubytovaný na internáte Bariny (známy ako „Nový
internát“, tam, kde budú vydávané obedy a večere), ale
aj v takomto prípade prebehne ubytovanie a platba na
vrátnici internátu Ľ. Štúra a ubytovaní tu dostanú
potrebné pokyny.
Program
Definitívny program kongresu bol účastníkom
zaslaný v samostatnom súbore a je zverejnený aj na
internetovej stránke kongresu.
Prednášky a postery
Prihlásených 46 prednášok bolo rozdelených do
ôsmich prednáškových blokov. Aby mohli účastníci
vidieť čo najviac prezentácií, vždy bude bežať len jeden
blok, teda bloky nebudú paralelné. Vzhľadom na vysoký
počet prihlásených prednášok a snahu výboru poskytnúť
všetkým účastníkom priestor pre prezentáciu, na každú
prednášku bolo vyhradených 15 minút (v ideálnom
prípade 10 minút prezentácia a 5 minút diskusia).
Dôrazne vás prosíme o dodržiavanie maximálneho
vyhradeného času na prednášku! Čas bude dôsledne
kontrolovaný a prednášku nebude možné predlžovať.
K dispozícii bude počítač s OS MS Windows 10
a balíkom MS Office 2016, dataprojektor, mikrofón,
reproduktory, laserové ukazovadlo.
Postery budú môcť byť vystavené počas celého
trvania kongresu. O ich vyvesenie sa za vás postarajú na
to určení členovia organizačného výboru, ktorým svoj
poster odovzdáte pri registrácii. Postery by mali visieť
najmä v piatok 23. novembra 2018 v čase od 1715 do
1800 h, kedy bude prebiehať posterová sekcia. V tomto
čase by autori posterov mali byť pri nich; zvlášť pri
posteroch prihlásených do študentskej súťaže.
Maximálna veľkosť posterov nesmie presiahnuť 90×120
cm. Postery budú upevňované na chodbové sklenené
okenné výplne pomocou priehľadnej lepiacej pásky.
Publikovanie abstraktov
Ku dňu konania kongresu bude vydaný tlačený
zborník abstraktov prihlásených prednášok a posterov.
Abstrakty budú v zborníku zoradené abecedne podľa
mena prvého autora.
Po skončení kongresu bude verejne sprístupnená aj
elektronická verzia zborníka vo formáte pdf.

Študentská súťaž
Organizačný výbor kongresu vyhlásil súťaž
o najlepší študentský príspevok prezentovaný formou
prednášky alebo ako poster. Študent mohol do súťaže
prihlásiť taký príspevok, ktorého bol jediným alebo
prvým autorom. Prihlásené príspevky sú označené
v programe kongresu. Na základe počtu prihlásených
súťažných príspevkov budú príspevky hodnotené
samostatne
v štyroch
kategóriách: 1.
študenti
bakalárskeho štúdia (prihlásené 2 postery), 2. študenti
magisterského/inžinierskeho štúdia (prihlásená 1
prednáška a 3 postery), 3. študenti doktorandského
štúdia – prednášky (prihlásených 11 prednášok) a 4.
študenti doktorandského štúdia – postery (prihlásených 6
posterov). V kategóriách 1, 2 a 4 bude udelené po jednej
cene, v kategórii 3 budú udelené dve ceny. O výhercoch,
ktorým budú ocenenia udelené, rozhodne vedecký výbor
kongresu. Jeho členovia svoju pozornosť sústredia najmä
na súťažné prednášky a postery a komplexne zhodnotia
ich kvalitu. Výsledky súťaže budú oznámené a ceny
odovzdané v sobotu 24. novembra 2018 o 1330 h
v posluchárni B8. Cenami od sponzorov bude predplatné
časopisu Vesmír na celý rok 2019, predplatné časopisu
Živa na celý rok 2019 a hodnotné publikácie zo
zoologickou tematikou vydavateľstva Academia v Prahe.
Plenárne prednášky
V priebehu kongresu odznejú štyri plenárne
prednášky špičkových odborníkov vo svojom vednom
odbore, ktorí prijali pozvanie na kongres: Radek Šanda
„Druhová rozmanitost sladkovodních ryb v Evropě
v „době genové“ a období renesance taxonomie“, Roman
Godunko “The fossil mayflies (Ephemeroptera): old
stones and new perspectives”, Stanislav Korenko „Cesta
okolo sveta za blanokrídlymi parazitoidmi pavúkov zo
skupiny Polysphincta genus-group“ a Roman Rozínek
„Kompenzační opatření – mocný nástroj pro přírodu“.
Pivo v pivárni Mantuan
Na prvý večer, 22. november 2018 od 20 00 h, sme pre
možnosť spoločného stretnutia a diskusií rezervovali
piváreň Mantuan (na križovatke ulíc M. R. Štefánika a Ľ.
Štúra, do 8 – 10 minút peši od areálu TUZVO, pozri
priloženú mapku). Piváreň v príjemnom prostredí
ponúka široký sortiment kvalitných pív za veľmi
priaznivé ceny. Do podniku je možné si objednať jedlo,
napr. pizzu. Konzumáciu si hradia účastníci
individuálne.
Banket „My a ostatné zvieratá“
Aby sa účastníci kongresu mali možnosť stretnúť
a pozhovárať aj v neformálnej atmosfére, súčasťou
podujatia bude spoločenský večer – banket „My
a ostatné zvieratá“, na ktorom bude pokrstená
internetová stránka SZS. Banket bude organizovaný
formou recepcie so studeným a teplým bufetom

zameraným najmä na pivné špeciality. Nebude chýbať
víno, ani jedlá pre tých, ktorí uprednostňujú bezmäsitú
stravu. Aby stretnutia a rozhovory neboli rušené, na
bankete nebude hrať žiadna kapela, ani reprodukovaná
hudba. Banket sa uskutoční v piatok 23. novembra 2018
od 2000 h v penzióne Almada. Vstupné na banket je
zahrnuté vo vložnom a vstup bude možný len
v kongresovom tričku.

Sponzori a partneri
Vedecký kongres „Zoológia 2018“ bolo možné
organizovať aj vďaka podpore sponzorov a partnerov,
ktorým úprimne ďakujeme!

Valné zhromaždenie SZS
V piatok 23. novembra 2018 sa od 1800 do 1900 h
v posluchárni B8 uskutoční valné zhromaždenie
Slovenskej zoologickej spoločnosti. Členovia SZS sa ho
môžu zúčastniť s uplatnením hlasovacieho práva. Na
zhromaždení sú vítaní aj nečlenovia SZS, ktorí sa
o činnosť spoločnosti a zoológiu na Slovensku
zaujímajú.
Internetové pripojenie
V priebehu
trvania
celého
kongresu
bude
v posluchárni B8, zabezpečený wi-fi signál, ktorý vám
v prípade potreby umožní pripojenie vášho notebooku na
internet.
Doplatky
Niektorí prihlásení účastníci po individuálnej dohode
budú uhrádzať časť poplatkov v hotovosti pri registrácii.
Dovoľujeme si vás preto požiadať, aby ste si
pripravili presnú sumu, ktorú budete doplácať.

Optoteam, s. r. o.
V zastúpení Ing. Ivan Vanca, riaditeľ
Hlinická 2b, 831 52 Bratislava
www.optoteam.sk, vanca@optoteam.sk
Spoločnosť Optoteam má dlhoročné skúsenosti
v oblasti
humánnej
a priemyselnej
mikroskopie,
histológie, cytológie a kriminalistickej techniky. Ponúka
bezplatné poradenstvo pri výbere jednotlivých typov
zariadení, ich zostavení, metodík a rovnako aj pri ich
použití. Na dodané prístroje garantuje záručný aj
pozáručný servis, ich pravidelné kontroly s vystavením
validačných protokolov. V priebehu kongresu bude
prezentovaná
mikroskopická technika dodávaná
spoločnosťou. V prípade záujmu si môžete priniesť
vlastné mikroskopické preparáty a prezrieť si ich na
prezentovaných mikroskopoch.

Vstup do SZS a členské príspevky
Počas celého kongresu budú mať záujemcovia
možnosť stať sa členmi Slovenskej zoologickej
spoločnosti pri SAV. Tiež bude možné počas kongresu
uhradiť v hotovosti členské príspevky za predchádzajúce
obdobie alebo na nasledujúci rok 2019.
Za organizačný výbor bližšie informácie
rád poskytne
Vladimír Kubovčík
Katedra biológie a všeobecnej ekológie
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen
e-mail: kubovcik@tuzvo.sk
Informácie nájdete aj na internetovej stránke SZS:
www.szs.sav.sk

Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i.
Nakladatelství Academia
Vodičkova 40, 110 00 Praha, Česká republika
www.academia.cz
Vydavateľstvo Academia je prestížne vedecké
vydavateľstvo, v ktorého ponuke môžeme nájsť knihy
z najrôznejších oblastí zoológie renomovaných českých
aj zahraničných autorov. Vydavateľstvo darovalo knižné
publikácie do súťaže študentov o najlepšiu prezentáciu
alebo poster.

Vesmír, s. r. o.
Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, Česká republika
www.vesmir.cz, redakce@vesmir.cz
Vesmír je časopisom akademickej obce, ktorý od
roku
1871
popularizuje
a širokej
verejnosti
sprostredkúva aktuálne poznatky z najrôznejších odvetví
(nielen) prírodných vied (antropológia, archeológia,

bibliometria, biológia, chémia, ekológia, ekonómia,
filozofia, fyzika, geografia, geológia, história, história
vedy, imunológia, informatika, kognitívne vedy,
kozmonautika, kriminalistika, kultúra, matematika,
medicína,
paleontológia,
poľnohospodárstvo,
psychológia a psychiatria, sociológia, technické vedy,
výtvarné umenie). Redakcia časopisu „Vesmír“ poskytla
celoročné predplatné časopisu na rok 2019 do súťaže
študentov o najlepšiu prezentáciu alebo poster.

Najstarší český populárno-vedecký časopis venovaný
popularizácii biológie. Prvé číslo vyšlo v januári 1853
pod názvom „Živa, časopis přírodnický“. Redaktormi
boli J. E. Purkyně a J. Krejčí. Dnes vychádza ako
dvojmesačník vo vydavateľstve Academia za podpory
Akadémie vied Českej republiky. Redakcia časopisu
„Živa“ poskytla dve celoročné predplatné časopisu na
rok 2019 do súťaže študentov o najlepšiu prezentáciu
alebo poster.

Mapka Zvolena s vyznačenými najdôležitejšími miestami (biele čísla v čiernych krúžkoch) pre konanie kongresu: 1 –
Technická univerzita vo Zvolene, miesto konania kongresu, 2 – parkovisko TUZVO, 3 – stravovacie a ubytovacie
zariadenie Bariny („Nový internát“), 4 – ubytovňa Doprastavu, 5 – železničná stanica ŽSR Zvolen, osobná stanica, 6 –
autobusová stanica diaľkových liniek, 7 – penzión Almada, 8 – piváreň Mantuan, 9 – internát Ľudovíta Štúra („Starý
internát“).

