
Milí kolegovia limnológovia,  
 

Na ostatnom zasadnutí výboru Slovenskej limnologickej spoločnosti 
22.3. 2007 sme sa dohodli, že tento rok uvedieme do života už dlhší čas 
diskutované pravidelné stretnutia limnologickej obce Slovenska. Voľba padla 
na 1. štvrtok v máji. Tento termín by sme chceli zaviesť ako pravidlo pre 
každoročný Jarný limnologický seminár. Seminár by sa mal stať miestom 
neformálnych stretnutí limnologickej obce, kde by sme sa informovali vo 

forme 15 minútových prezentácii o  výsledkoch našej práce. Mala by to byť zároveň (a možno 
predovšetkým) príležitosť pre mladých limnológov (diplomantov, doktorandov) prezentovať svoje 
diplomové a dizertačné práce a v neformálnom prostredí sa spoznať so staršími kolegami. Starší 
kolegovia by nás mali oboznamovať s aktuálnym dianím vo svetovej limnológii. Na tieto príspevky 
môžeme po dohode s prednášajúcimi vyčleniť aj väčší časový priestor. 

1. jarný limnologický seminár sa uskutoční už 3. mája 2007 v priestoroch Biologickej 
Stanice Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského Jurský Šúr (viď priloženú mapku) od 
10:00 do cca 16:30. Po oficiálnom programe bude nasledovať časovo neobmedzené spoločenské 
stretnutie. Registrácia účastníkov bude od 9:00. Symbolických 100 Sk vložného budeme vyberať na 
mieste. Za tieto zabezpečíme pre registrovaných účastníkov obed v priestoroch BS. Dĺžka 
príspevkov by nemala presiahnuť 15 min. K dispozícii bude notebook s dataprojektorom, na 
požiadanie zabezpečíme meotar, prípadne diaprojektor. Po dohode môžeme zabezpečiť ubytovanie 
v priestoroch BS, treba si priniesť spacák a prezúvky.  

Prihlasovať sa môžete elektronicky do 23.4. 2007 na adrese: derka@fns.uniba.sk  

Tento rok je zahrievací, takže nebudeme vydávať zborník abstraktov, ale ak sa akcia ujme, 
v čo veríme, od budúceho roka uvažujeme o vydávaní zborníka príspevkov. Tohtoročné abstrakty 
a kratšie príspevky je možné publikovať v časopise Limnologický spravodajca; príspevky 
zasielajte najneskôr do 20. mája 2007 na adresu: zuzana.zatovicova@savba.sk. 

 

Tešíme sa na vašu účasť. 

Za výbor SLS 

Tomáš Derka 

 
Do Biologickej Stanice sa autom dostanete od cesty z Bratislavy do Sv. Jura, prípadne od Vajnor. 
Ak použijete MHD, cestovné poriadky autobusu č. 53 nájdete na adrese: 
http://www.imhd.sk/ba/index.php?w=212b2e292cef2f302523ea&d= 
Treba vystúpiť na zastávke Vajnory-konečná. V prípade potreby môžeme po dohode zabezpečiť 
odvoz, príp. doprovod od zastávky MHD do Biologickej Stanice. Jej poloha je na mape vyznačená 
hviezdičkou. 
 

 


