
 

 
 

 



Vedecký kongres zoológov  

 

„Zoológia 2022“ 
 

17. – 19. november 2022, 

Kongresové centrum SAV Smolenice 
 

1. oznámenie 
 

   
 

 

Predsedníctvo Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV spolu so spoluorganizátormi si 

dovoľujú srdečne pozvať všetkých zoológov a záujemcov o zoológiu na vedecký kongres 

„Zoológia 2022“, ktorý sa uskutoční 17. až 19. novembra 2022 v priestoroch Kongresového 

centra SAV v Smoleniciach. 

 

 

Zameranie a cieľ kongresu 

 

Kongres Zoológia 2022 nadväzuje na štyri 

predchádzajúce podujatia, ktoré sa uskutočnili vo 

Zvolene (r. 2012), Prešove (r. 2014), Nitre (2016) 

a naposledy vo Zvolene (r. 2018). Na kongrese Zoológia 

2022 budú môcť účastníci prezentovať výsledky 

výskumu zo všetkých 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. 

 

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 uberá. 

 

Organizačný výbor 

 

Vladimír Kubovčík, predseda Slovenskej zoologickej 

spoločnosti 

Ladislav Roller, Slovenská akadémia vied 

Ľubomír Vidlička, Slovenská akadémia vied 

Peter Fenďa, Prírodovedecká fakulta Univerzity 

Komenského v Bratislave 

Peter Mikulíček, Prírodovedecká fakulta Univerzity 

Komenského v Bratislave 

Lucia Rubáčová, Prírodovedecká fakulta Univerzity 

Komenského v Bratislave 

Michal Ambros, 2. podpredseda Slovenskej zoologickej 

spoločnosti 

Ivan Baláž, 1. podpredseda Slovenskej zoologickej 

spoločnosti 

Peter Manko, tajomník Slovenskej zoologickej 

spoločnosti 

Slavomír Stašiov, hospodár Slovenskej zoologickej 

spoločnosti 



Jakub Fedorčák, člen revíznej komisie Slovenskej 

zoologickej spoločnosti 

Jozef Oboňa, člen revíznej komisie Slovenskej 

zoologickej spoločnosti 

 

Vedecký výbor 

 

Peter Fenďa, Univerzita Komenského v Bratislave 

Matúš Hyžný, Univerzita Komenského v Bratislave 

Martin Korňan, Technická univerzita vo Zvolene 

Andrej Mock, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach 

 

Organizátori a spoluorganizátori 

 

Hlavnými organizátormi vedeckého kongresu sú: 

 

 

Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV 

a 

 

Slovenská akadémia vied 

 

Spoluorganizátormi vedeckého kongresu sú: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miesto konania – Kongresové centrum 

SAV Smolenice 

 

Pre konanie kongresu sme vybrali Smolenický 

zámok, ktorý ako Kongresové centrum SAV poskytuje 

veľmi dobré zázemie pre takéto podujatie. 

 

 
 

Na úpätí Malých Karpát, cca 60 km severozápadne 

od Bratislavy, sa nachádza obec Smolenice  so známym 

Smolenickým zámkom. V 1953 bol zámok odovzdaný 

Slovenskej akadémii vied ako účelové ubytovacie 

zariadenia. Postupne sa interiér zmodernizoval tak, aby 

sa dal využívať na konferencie, sympóziá, odborné 

semináre a iné vzdelávacie podujatia a od 26. 6. 1953 

slúži Smolenický zámok ako Kongresové centrum SAV. 

Viac informácií o mieste konania nájdete na 

internetovej stránke https://kcsmolenice.sav.sk/.  

 

Predbežný program 

 

16. november 2022 (streda) 

od 1700 h  príchod účastníkov, registrácia, večera 

 

17. november 2022 (štvrtok) 

0730 – 0900 h príchod účastníkov, registrácia 

0900 – 0915 h  otvorenie kongresu, organizačné pokyny 

0915 – 1000 h  plenárna prednáška 1 

1000 – 1145 h  prednáškový blok 1 

1130 – 1300 h  obed 

1315 – 1445 h  prednáškový blok 2 

1445 – 1515 h  prestávka 

1515 – 1645 h  prednáškový blok 3 

1645 – 1715 h prestávka 

1715 – 1845 h  prednáškový blok 4 

1900 – 2000 h  večera 

2000 – 2100 h  valné zhromaždenie SZS 

 

18. november 2022 (piatok) 

0900 – 0945 h  plenárna prednáška 2 

0945 – 1145 h  prednáškový blok 5 

https://kcsmolenice.sav.sk/


1200 – 1300 h  obed 

1315 – 1445 h  prednáškový blok 6 

1445 – 1515 h  prestávka 

1515 – 1645 h  prednáškový blok 7 

1645 – 1715 h prestávka 

1715 – 1845 h  posterové prezentácie 

1900 – 1930 h  vyhodnotenie študentskej súťaže 

a odovzdanie cien, ukončenie kongresu 

1930 – ... h  spoločná slávnostná recepcia 

 

19. november 2018 (sobota) 

do 1000 h  odchod účastníkov 

 

Zmena programu je vyhradená! Program bude 

upravený a aktualizovaný podľa počtu prihlásených 

účastníkov, referátov a posterov. 

 

Prezentácia a publikovanie 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 

23. októbra 2022. 

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 bude 

obmedzené na 15 minút (v ideálnom prípade 12 minút 

prezentácia a 3 minúty diskusia). Prosíme vás 

o dodržiavanie maximálneho vyhradeného času na 

prednášku! Čas bude dôsledne kontrolovaný 

a prednášku nebude možné predlžovať. K dispozícii 

bude notebook, dataprojektor, laserové ukazovadlo. 

V prípade, že máte ďalšie špeciálne požiadavky, uveďte 

ich, prosím, vo vašej prihláške. 

Postery budú môcť byť vystavené v piatok 18. 

novembra 2022 počas celého dňa; v čase od 1715 do 1845 

bude prebiehať posterová sekcia. Maximálna veľkosť 

posterov nesmie presiahnuť 90×120 cm. 

Príspevky bude možné publikovať formou abstraktu 

v zborníku (s ISBN) vydanom k termínu konania 

kongresu. Abstrakt bude obsahovať: názov, meno 

a adresa autora / mená a adresy autorov (vrátane e-

mailovej adresy), vlastný text v rozsahu najviac 2000 

znakov (vrátane medzier). Abstrakt môže byť 

v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.  

Kompletný abstrakt posielajte na e-mail 

peter.fenda@uniba.sk najneskôr do 23. októbra 2022. 

Rukopis neprejde jazykovou korektúrou, za jazykovú 

stránku zodpovedá autor(-i). 

 

Študentská súťaž 

 

Organizačný výbor vyhlasuje súťaž o najlepší 

študentský príspevok, či už prezentovaný formou 

prednášky alebo ako poster. Študent môže prihlásiť do 

súťaže taký príspevok, ktorého je jediným alebo prvým 

autorom. Príspevky budú hodnotené samostatne v troch 

kategóriách rozdelených podľa stupňa vysokoškolského 

štúdia, v ktorom študent študuje. Ak svoj príspevok 

prihlasujete do študentskej súťaže, uveďte to v prihláške. 

Zároveň nezabudnite uviesť jednu z kategórií, do ktorej 

patríte: Bc. – študenti 1., Mgr./Ing. – 2. a PhD. – 3. 

stupňa vysokoškolského štúdia. 

O výhercoch, ktorým budú ocenenia udelené, 

rozhodne vedecký výbor kongresu. Výsledky súťaže 

budú oznámené a ceny odovzdané v piatok 18. 

novembra 2022 o 1900 h. Cenami budú celoročné 

predplatné časopisov „Vesmír“ a „Živa“ na rok 2023 

a hodnotné publikácie z vydavateľstva „Academia“. 

 

Plenárne prednášky 

 

Budeme radi, ak sa najmä mladí začínajúci 

zoológovia, vedeckí pracovníci a študenti orientujúci sa 

na problematiku zoológie, na kongrese inšpirujú pre 

svoju ďalšiu vedeckú kariéru. Preto organizačný výbor 

požiadal niekoľkých špičkových odborníkov venujúcich 

sa rôznym oblastiam zoológie o prednesenie plenárnych 

a popularizačných prednášok, ktorých úlohou bude 

načrtnúť moderné trendy výskumu v zoológii. Plánované 

sú dve plenárne prednášky, každá v trvaní 45 minút. 

Predbežné témy plenárnych prednášok potvrdili 

Martin Korňan (MK a Peter Adamík „Dlhodobý výskum 

štruktúry, organizácie a dynamiky ornitocenózy 

západokarpatského horského zmiešaného pralesa“) 

a Matúš Hyžný („Ekosystémové inžinierstvo v radoch 

morských desaťnožcov“). 

 

Internetové pripojenie 

 

V priebehu trvania celého kongresu bude 

zabezpečený wi-fi signál, ktorý vám v prípade potreby 

umožní pripojenie vášho notebooku na internet. 

 

Ubytovanie a stravovanie 

 

 
 

Kongresové centrum SAV v Smoleniciach ponúka 

ubytovanie aj stravu priamo na Smolenickom zámku. 

Raňajky sú v cene ubytovania, na obed a večeru je na 

výber mäsité aj bezmäsité (vegetariánske) jedlo. Cena za 

jedno jedlo je 8,- EUR. Môžete objednať obedy na 17. 

a/alebo 18. novembra 2022 a večeru na 16. a/alebo 17. 

novembra 2022. Ak máte o stravu záujem, vyznačte 

vybrané možnosti v prihláške na kongres. Večer, 18. 

mailto:peter.fenda@uniba.sk


novembra 2022 sa uskutoční recepcia, ktorá je zahrnutá 

vo vložnom, takže na tento deň nie je možné večeru 

objednať. 

Pokiaľ máte záujem o ubytovanie na Smolenickom 

zámku, uveďte do vašej prihlášky preferenciu 

ubytovania (jedno- až 4-posteľová izba, apartmán a pod.) 

a prípadne meno (mená) potenciálnych spolubývajúcich. 

Na základe toho vám bude organizačným výborom 

obratom potvrdená rezervácia a cena za ubytovanie, 

resp. ak už bude vami preferovaná izba obsadená, bude 

vám ponúknutá iná alternatíva. Pri obsadzovaní izieb sa 

bude uplatňovať princíp, kto skôr požiada o rezerváciu 

bude mať prednosť (detaily k ubytovaniu na zámku 

nájdete na https://kcsmolenice.sav.sk/ubytovanie/cennik-

ubytovania/rozdelenie-izieb/). 

V prípade, ak nemáte záujem o ubytovanie a/alebo 

stravovanie na zámku, obec Smolenice ponúka viacero 

ďalších alternatív ubytovania, ktoré si môžete zabezpečiť 

individuálne. 

 

Valné zhromaždenie SZS 

 

Vo štvrtok 17. novembra 2022 sa uskutoční Valné 

zhromaždenie Slovenskej zoologickej spoločnosti. 

Najdôležitejšie body programu budú: 1) vyhodnotenie 

platenia členských príspevkov a návrh na vylúčenie 

členov spoločnosti, ktorí členské príspevky neuhradili za 

viac ako 2 roky (čl. 5 ods. 2 písm. b) Stanov SZS); 2) 

voľby nového predsedníctva SZS a 3) miesto kongresu 

Zoológia 2024. Na valné zhromaždenie sú srdečne 

pozvaní všetci členovia spoločnosti, ale aj nečlenovia, 

ktorí sa o činnosť spoločnosti zaujímajú. 

 

Poplatky a ich úhrada 

 

Základný kongresový poplatok (vložné) zahŕňa 

náklady na prenájom priestorov a premietacieho 

vybavenia, náklady na vydanie zborníka abstraktov, 

spoločenský večer (recepciu), kongresové tričko (v 

prihláške, prosím, vyznačte veľkosť), organizačné 

náklady a občerstvenie medzi prestávkami a informačné 

a propagačné materiály. Výška konferenčného poplatku 

sa pohybuje od 50,- do 100,- €. Poplatok pre členov SZS 

je 60,- €. Túto cenu si môže uplatniť ktorýkoľvek člen 

SZS, ktorý uhradil členský poplatok za rok 2022 a nemá 

žiadne nedoplatky z predchádzajúcich rokov. Poplatok 

pre študentov a dôchodcov-členov SZS je 50,- €, pre 

ostatných účastníkov kongresu 100,- €. Čestní členovia 

SZS konferenčný poplatok neplatia. 

Všetky poplatky, prosíme, uhraďte na účet 

Slovenskej zoologickej spoločnosti, najneskôr do 23. 

októbra 2022! 

 

Poplatky uhrádzajte na účet SZS vedený vo FioBanke:  

 

Číslo účtu: 2201376337/8330 

IBAN: SK73 8330 0000 0022 0137 6337 

BIC: FIOZSKBAXXX 

Adresa banky: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej 

banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava 

 

Pri uhrádzaní poplatkov do správy pre prijímateľa 

vždy uvádzajte svoje meno_priezvisko a ZOO2022! 

 

Po zaplatení všetkých poplatkov je možné ich 

stornovať do 23. októbra 2022. Náklady spojené so 

stornovaním poplatkov znáša stornujúci. Po uvedenom 

termíne sa zaplatený poplatok v prípade neúčasti na 

kongrese nevracia! 

 

Prihlasovanie 

 

Vyplnenú prihlášku na kongres zašlite najneskôr do 

23. októbra 2022 na e-mailovú adresu: 

 

peter.fenda@uniba.sk 

 

Dôležité termíny! 

 

Zaslanie prihlášky, abstraktu príspevku, uhradenie 

všetkých poplatkov ..... 23. október 2022 

 

2. oznámenie a zverejnenie definitívneho programu 

kongresu ..... 1. november 2022 

 

Vedecký kongres „Zoológia 2022“, Smolenice ..... 17. 

až 19. november 2022 

 

Vstup do SZS 

 

Počas celého kongresu budú mať záujemcovia 

možnosť stať sa členmi Slovenskej zoologickej 

spoločnosti pri SAV. 

 

Za organizačný výbor bližšie informácie 

rád poskytne 

 

Peter Fenďa 

Katedra zoológie 

Prírodovedecká fakulta 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Mlynská dolina 

Ilkovičova 6 

842 15 Bratislava 

e-mail: peter.fenda@uniba.sk 

 

Informácie nájdete aj na internetovej stránke SZS: 

 

www.szs.sav.sk 

 

Sponzori a partneri 

 

Podujatie organizujeme aj vďaka podpore sponzorov 

a partnerov, ktorým úprimne ďakujeme! 

 

https://kcsmolenice.sav.sk/ubytovanie/cennik-ubytovania/rozdelenie-izieb/
https://kcsmolenice.sav.sk/ubytovanie/cennik-ubytovania/rozdelenie-izieb/
mailto:peter.fenda@uniba.sk
mailto:peter.fenda@uniba.sk
http://konferencie.ukf.sk/index.php/zoo/zoo2012


 

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, 

pravdepodobne vo štvrtok 17. novembra 2022, bude 

prezentovaná mikroskopická technika dodávaná 

spoločnosťou – môžete si priniesť vlastné preparáty. 

 

 
 

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 

6 celoročných predplatných časopisu na rok 2023 do 

súťaže študentov o najlepšiu prezentáciu a poster 

a zároveň automaticky daruje každému študentovi 

registrovanému na kongres plný prístup k elektronickej 

verzii časopisu na celý rok 2023. 

 

 
 

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 3 celoročné predplatné časopisu na rok 

2023 do súťaže študentov o najlepšiu prezentáciu 

a poster. 

 

 

Kongres finančne podporila Slovenská akadémia vied 

prostredníctvom Komisie SAV pre spoluprácu 

s vedeckými spoločnosťami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tešíme sa na stretnutie v Smoleniciach! 
 

(https://kcsmolenice.sav.sk/) 
 

http://www.optoteam.sk/
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Mapka Smoleníc s vyznačenou polohou Smolenického zámku – Kongresového centra SAV. 


