
             
 

 

 

 

Vás srdečne pozývajú  
 

 

na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou 

 
 

 

 

PESTOVATEĽSKÉ TECHNOLÓGIE A ICH 

VÝZNAM PRE PRAX  
 

VI. ROČNÍK 

 

 

ktorá sa uskutoční dňa 

1. decembra 2015  

 

vo Veľkej zasadačke VÚRV Piešťany  
 

 

       
 
 

Organizátori:  

NPPC –VÝSKUMNÝ ÚSTAV RASTLINNEJ VÝROBY  PIEŠŤANY 

ZDRUŽENIE PESTOVATEĽOV OBILNÍN 

SLOVAC NO-TILL CLUB 
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Ciele vedeckej konferencie:  

Cieľom konferencie je poukázať na aktuálne problémy  poľnohospodárskej praxe v oblasti 

pestovania obilnín, možnosti  ich riešenia  a  dosiahnutie dostatočnej a kvalitnej produkcie  
 

Hlavné témy:  

o optimalizácia a inovácia pestovateľských systémov  

o nároky novovyšľachtených odrôd obilnín na agrotechniku pestovania 

o ekologické pestovanie obilnín – áno či nie? 

o ochrana rastlín  

o pestovanie minoritných plodín  

o kvalita poľnohospodárskych produktov a potravín vzhľadom na pestovateľské systémy 

o fyzikálne a biologické vlastnosti pôdy v rôznych pestovateľských systémoch 

 

Termíny:  
Zaslanie záväznej prihlášky a príspevkov  do 30. septembra 2015 

 

Organizačné pokyny: 

1. Termín konania vedeckej konferencie: 1. december 2015 

2. Miesto konania vedeckej konferencie: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany 

(Veľká zasadačka VÚRV), Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany (tel.: +421-33-7722311; 

fax:+421-33-7726306) 

Účastníci si hradia stravné a prípadné ubytovanie. Ubytovanie je možné v  hoteli Piešťany 

http://www.hotelpiestany.sk; http://www.pic.piestany.sk. Prosíme účastníkov, ktorí majú záujem 

o ubytovanie, aby si ho sami a včas rezervovali. 

3. Záväznú prihlášku a príspevok s názvom príspevku zašlite na kontaktnú adresu: 

malovcova@vurv.sk najneskôr do 30. septembra 2015 (RNDr. Ľubica Malovcová, tel.: +421-33-

7722311 kl. 133)   

4. Príspevky budú prezentované formou vyžiadaných a prihlásených prednášok/referátov a posterov. Na 

vyžiadané prednášky sa predpokladá časový limit 25 minút a na prihlásené referáty 15 minút. Rozmer 

posteru je 80 cm x 100 cm. Organizačný výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o spôsobe prezentácie 

a účastníci budú včas informovaní.  

5. Príspevky je potrebné posielať v textovom editore MS Word, okraje stránky 2,5 cm, typ písma Times 

New Roman, veľkosť 11 bodov, riadkovanie jednoduché, zarovnanie odsekov do bloku, zarovnanie 

nadpisov na stred. Medzi jednotlivými súčasťami príspevku použiť 12 bodovú medzeru. Maximálny 

rozsah príspevkov prezentovaných formou prednášky je šesť strán formátu A4, vrátane tabuliek, 

grafov a pod. Príspevky prezentované formou posteru môžu mať maximálne 4 strany. Pri uvádzaní 

prehľadu použitej literatúry prosíme dodržiavať normu STN ISO 690. Vzor príspevku tvorí 

samostatnú prílohu tohto cirkulára.  

6. Vložné:  20 € (vložné zahŕňa organizačné poplatky, občerstvenie, a náklady na vydanie 

zborníka) 

Banka:  Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 

Číslo účtu: 7000498242/8180   

   Variabilný symbol: 01122015 

   IBAN: SK3781800000007000498242 

 
Organizačný výbor: 

 Ing. Mgr. Mária Babulicová, PhD.  

Ing. Roman Hašana, PhD. 

RNDr. Ľubica Malovcová 

Ing. Rastislav Bušo, PhD. 

Ing. Mária Sekerková, CSc. 
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Záväzná prihláška na vedeckú konferenciu 

 

 

Pestovateľské technológie a ich význam pre prax   

ktorý, sa bude konať 1. decembra 2015 v Piešťanoch 

 

 

Účastník vedeckej konferencie: 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 

Pracovisko (názov a presná adresa, PSČ): 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

E-mail:  .................................................................................................  

 

Autor (autori) príspevku: 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 

Názov príspevku: 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

 

Mám záujem o prezentáciu formou: 

 

                                 prednášky                                           posteru 

 

 

Dátum:  ..........................................       Podpis ................................. 

 

 

  


