
                                                    
  

Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV 

Česká vědecká společnost pro mykologii, z. s. 

Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. 

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. 

a 

Prírodovedné múzeum Slovenského národného múzea 
 

 

 

si Vás dovoľujú pozvať 

 

na 

 

 

 

 

8. ČESKO-SLOVENSKÚ MYKOLOGICKÚ KONFERENCIU 
 

1. cirkulár 

 

 

 

 

Dátum a miesto konania: 21. – 24. september 2023, veľká zasadačka na prízemí budovy Slovenskej  

        akadémie vied, Akademická 2, Nitra 

 

 

Dôležité termíny: 30. 6. 2023 – deadline pre odoslanie prihlášky 

15. 8. 2023 – deadline pre odoslanie platby a abstraktov 

 

 

Predbežný program: 

21. september (štvrtok) – registrácia, prednášky a posterová sekcia I., spoločenský večer 

22. september (piatok) – prednášky a posterová sekcia II.  

23. september (sobota) – mykologická exkurzia do okolia Nitry (doprava autobusom) 

24. september (nedeľa) – voliteľný neformálny program (individuálne alebo spoločné prehliadky Nitry) 

 

 

Konferencia sa bude konať prezenčne. Prihlásiť si môžete jednu alebo viacero svojich prednášok 

v štandardnej dĺžke (15‒20 min.) alebo krátke prednášky (2‒5 min.). Krátke prednášky budú slúžiť i ako 

upútavky na vaše postery alebo k prezentácii vašich nálezov. Program konferencie bude zverejnený na 

webovej stránke Slovenskej mykologickej spoločnosti pri SAV www.mykospol.sk/ do začiatku augusta. 

  

http://www.mykospol.sk/


Prihlášky (viď nižšie) zasielajte do 30. 6. 2023 na adresu Jána Červenku, jancervenka.mail@gmail.com 

 

Abstrakty: abstrakty prednášok a posterov zasielajte do 15. 8. 2023 na adresu Viktora Kučeru, 

viktor.kucera@savba.sk. Vzor abstraktu je uvedený na konci cirkulára. Abstrakty v slovenskom/českom 

jazyku budú účastníkom zaslané v elektronickej forme pred konferenciou a abstrakty v anglickom jazyku 

budú po konferencii zverejnené v časopise CATATHELASMA.  

 

Ubytovanie si zabezpečujú účastníci sami. Možnosti ubytovania v blízkosti SAV:  
• ŠD UKF NITRA, ul. B. Slančíkovej 1, Nitra (5 min. pešej chôdze od miesta konania konferencie) 

https://www.ukf.sk/fakulty-a-sucasti/studenske-domovy/studentsky-domov-ukf-nitra,, ubytovacie oddelenie: 

+421 37 6408 167, ubytovanie@ukf.sk 

• ŠD SPU v Nitre, Trieda A. Hlinku 38, Nitra https://ubytovanie.uniag.sk/sk/hlavna-stranka/, ubytovacie 

oddelenie: +421 37 6414 867, +421 37 6414 877, dagmar.tothova@uniag.sk 

• Hotel AGROINŠTITÚT, Akademická 4, Nitra (https://izpi.sk/sk/hotel-agroinstitut, +421 37 7910 111, 

hotel@izpi.sk; izpi@izpi.sk, budova v tesnom susedstve s budovou SAV) 

• Hotel RIVER, Nábrežie mládeže 2A, Nitra (www.hotelriver.sk, +421 905 244 245, recepcia@hotelriver.sk, 

hotel vzdialený 10 min. pešou chôdzou od budovy SAV) 

Upozorňujeme, že možnosti ubytovania na ŠD sú obmedzené, preto odporúčame zabezpečiť si ubytovanie 

v dostatočnom predstihu. 

 

Stravovanie: Obedy budú možné individuálne v reštaurácii hotela Agroinštitút podľa vlastného výberu 

z ponuky dňa (cena: 6,50 Eur), platba priamo v hotelovej reštaurácii. 

 

Konferenčný poplatok: zahŕňa účasť na programe konferencie, konferenčné materiály, občerstvenie 

a dopravu na exkurziu. Nezahŕňa ubytovanie a obedy. 

základný pre nečlenov SMS alebo ČVSM 60 Eur 

členský pre členov SMS a ČVSM 50 Eur 

znížený pre študentov (vrátane internej formy doktorandského štúdia) a seniorov  30 Eur 

Konferenčný poplatok sa hradí najneskôr do 15. 8. 2023 na účet Slovenskej mykologickej spoločnosti pri 

SAV, Dúbravská 14, 84523 Bratislava, IČO: 31805035, číslo účtu: IBAN SK16 1100 0000 0026 6225 0091, 

variabilný symbol 092023. Do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka (pri hromadnej platbe 

mená všetkých prihlasovaných a sumy). 
 

Aktívni účastníci (tj. prezentujúci prednášku či poster) z radov členov SMS a ČVSM môžu požiadať 

organizačný výbor o účasť za znížený poplatok. Týmto krokom chceme podporiť mykológov, ktorým 

náklady nehradí zamestnávateľ. Žiadosti budú posudzované individuálne, rozhodnutie je v kompetencii 

organizačného výboru. 

Českí účastníci hradia pri prevode z účtu ekvivalent sumy v eurách. V prípade českých účastníkov je 

akceptovaná platba v hotovosti na mieste (je potrebné to nahlásiť vopred spolu so zaslaním prihlášky). 

Doklady o platbe v hotovosti bude možné získať priamo na konferencii. 

 

2. cirkulár s podrobnými informáciami bude záujemcom rozosielaný koncom augusta 2023. 

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ! 

 

Organizačný výbor: 
Ivona Kautmanová (kautmanova.ivona@gmail.com) 

Ján Červenka (jancervenka.mail@gmail.com) 

Viktor Kučera (viktor.kucera@savba.sk) 

Erika Pisarčíková (eri.pisarcikova@gmail.com) 

Jan Holec (jan.holec@nm.cz) 

 

Katarína Pastirčáková (katarina.pastircakova@ife.sk) 

Emília Ondrušková (ondruskova@ife.sk) 

Miriam Kádasi Horáková (kadasi@ife.sk) 

Radovan Ostrovský (radovan.ostrovsky@ife.sk) 

Marek Kobza (marek.kobza@ife.sk) 

 

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať K. Pastirčákovú (+421 902 113 769, 

katarina.pastircakova@ife.sk) alebo J. Červenku (+421 902 823 853, jancervenka.mail@gmail.com).  
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PRIHLÁŠKA NA 8. ČESKO-SLOVENSKÚ MYKOLOGICKÚ KONFERENCIU 

Budova SAV, Nitra, 21. – 24. 9. 2023 
 

 

Meno a priezvisko: ……………………………………………............................................................... 

Pracovisko, adresa: …………………………………………………………………....................…….. 

……………………………………………………………………....……………............……………… 

Telefón: …………………………………………………………………….......................….…………. 

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

 

Predbežne prihlasujem prednášku(y) štandardná dĺžka/krátky príspevok 

Autori / téma: ………………………………………………………………......................……………. 

…………………………………………………………………………………………………...………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Predbežne prihlasujem poster(y) 

Poster budem chcieť prezentovať formou krátkeho príspevku: ANO / NIE (vašu voľbu zvýraznite) 

Autori / téma: …………………………………………………………………………….................….. 

…………………………………………………………………………….……….......………………… 

…………………………………………………………………….……………….......………………… 

zadáva prvý autor; v prípade potreby pridajte riadky; každý účastník môže mať väčší počet príspevkov 

alebo posterov; označte, či chcete prednášať štandardný (15‒20 min.) alebo krátky (max. 5 min.) 

príspevok, krátke prednášky sú upútavkou na vašu prácu (aj napríklad plánovanú), ktorá zatiaľ 

nevyžaduje dlhšiu prezentáciu; prezentujúcich posterov prosíme o využitie možnosti predstaviť svoje 

postery aj formou krátkych príspevkov (max. 2‒5 min.) pred zahájením posterovej sekcie 

 

 

Konferenčný poplatok, ktorý budem hradiť: ………………............ Eur 

Mám záujem o obed*:    21.9.  

   22.9.  

   23.9.        (počas terénnej exkurzie suchý obed formou balíčka) 

* označte X 

Mám záujem sa zúčastniť spoločenského večera: ………………............ 

Mám záujem o dopravu na terénnu exkurziu: ………………................. 

 

Podpis a dátum: 

 

 

 

 

Prihlášku zasielajte iba elektronicky (ako priložený súbor alebo sken výtlačku) do 30. 6. 2023 na 

adresu Jána Červenku, jancervenka.mail@gmail.com 

  



Vzor abstraktu 

 

NÁZOV PREDNÁŠKY ALEBO POSTERU (kapitálky, 14, Bold) 

 

Autor/autori (12) 

 

Adresa, e-mailová adresa (11) 

 

Text abstraktu – celkom max. 250 slov, neuvádzajte autorské skratky, citácie v textu, ani 

zoznam citácií! – text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-

text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text 

text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-

text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text text-text 

text-text text-text text-text text-text text-text text-text. (12) 

Prípadné poďakovanie za finančnú podporu apod. (10) 

 

 

Abstrakty posielajte v slovenskom/českom a v anglickom jazyku. Abstrakty v AJ budú zverejnené 

v časopise CATATHELASMA. 

 

Abstrakty zasielajte iba elektronicky (ako priložený súbor) do 15. 8. 2023 na adresu Viktora Kučeru, 

viktor.kucera@savba.sk 


