Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum –
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava a
Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
Vás pozývajú na konferenciu

Eliminovanie degradačných procesov
v pôde obnovením biodiverzity
ktorá sa bude konať dňa 5. mája (utorok) 2020

v konferenčnom centre Národného poľnohospodárskeho
a potravinárskeho centra (NPPC) na Trenčianskej ulici 55 v Bratislave
Konferencia je výstupom projektu APVV-15 – 0160

Vedecký výbor:
RNDr. Beata Houšková, CSc.
RNDr. Jarmila Makovníková, CSc.
Ing. Rastislav Bušo, PhD.
doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.

Organizačný výbor:
RNDr. Beata Houšková, CSc.
RNDr. Jarmila Makovníková, CSc.
RNDr. Igor Sobocký
Ing. Ivana Bartošovičová

Tematické okruhy:
1. Ekologické poľnohospodárstvo - cesta udržateľného využívania pôdnych
zdrojov
2. Pôdoochranné technológie
3. Degradačné procesy a ochrana pôdy ako integrálnej súčasti životného
prostredia
4. Problematika presadzovania nových trendov v poľnohospodárstve do
praxe
Registrácia
Priloženú a vyplnenú návratku odošlite na uvedené emailové adresy
beata.houskova@nppc.sk a jarmila.makovnikova@nppc.sk
Termín registrácie: do 16. 4. 2020
Príspevok v rozsahu max 7 strán formátu A4 bude publikovaný v recenzovanom
zborníku príspevkov z konferencie. Príspevok odošlite na emailové adresy:
beata.houskova@nppc.sk a jarmila.makovnikova@nppc.sk
Termín dodania príspevku: do 16. 4. 2020.
Vložné
Konferencia je bez registračného poplatku
Predbežný program konferencie
8:00 – 9:00 registrácia, (občerstvenie)
9:00 – 9:15 zahájenie konferencie, príhovor
9:15 – 10:40 1. tematický blok prednášok

10:40 – 11:00 prestávka, (občerstvenie)
11:00 – 12:30 2. tematický blok prednášok
12:30 – 13:30 obed
13:30 – 15:00 3. tematický blok prednášok
15:00 – 15:20 prestávka, (občerstvenie)
15:20 – 16:30 4. tematický blok prednášok
17:00 ukončenie vedeckej konferencie
Počas prestávok budú posterové prezentácie.
Pokyny pre autorov príspevkov do recenzovaného zborníka
V zborníku budú publikované orálne a posterové prezentácie v slovenčine a
v angličtine v rozsahu max 7 strán formátu A4, Písmo Times New Roman 12 b,
riadkovanie 1,5.
NÁZOV PRÍSPEVKU (písať veľkým typom písma, tučne, zarovnať text na stred, v
slovenskom a anglickom jazyku)
Medzera – 1 riadok
Meno a priezvisko autora/spoluautorov (zarovnať text na stred)
Pracovisko autora/spoluautorov (zarovnať text na stred)
Medzera – 1 riadok
Štruktúra príspevku: :
Abstrakt (v slovenskom a anglickom jazyku)
Úvod
Materiál a Metódy
Výsledky a diskusia
Záver
Literatúra
Kľúčové slová: (max. 5 slov v slovenskom a anglickom jazyku)
Kontaktná adresa autora/spoluautora vrátane e-mailu.
• Uvádzanie citácií podľa normy STN ISO 690
• Každý príspevok prejde recenzným konaním, editori zborníka si vyhradzujú právo nezaradiť
príspevky, ktoré nespĺňajú formálny alebo vedecký štandard.

Miesto konania konferencie
Konferencia bude prebiehať v konferenčnom centre Národného
poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra na Trenčianskej ul. 55 v
Bratislave (www.nppc.sk, www.vupop.sk)

Návratka
Potvrdenie účasti na konferencii
Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovením biodiverzity
ktorá sa bude konať 5. mája (utorok) 2020

Miesto konania: konferenčné centrum Národného poľnohospodárskeho a
potravinárskeho centra na Trenčianskej ulici, číslo 55 v Bratislave

Údaje o účastníkovi:
Meno a priezvisko:...................................................................................
Inštitúcia/organizácia:..............................................................................

Prezentácia:
Orálna
Poster
Bez
prezentácie
Autor/autori príspevku:..............................................................................

Názov príspevku:.......................................................................................
e-mail:
telefón:
Vyplnenú záväznú prihlášku (návratku) treba odoslať najneskôr do 15. 4. 2020
na adresu:
beata.houskova@nppc.sk a jarmila.makovnikova@nppc.sk

