
Milí kolegovia limnológovia, 

 

s príchodom jari je  tu opäť po ročnom výpadku obľúbený Jarný limnologický seminár 

v Jurskom Šúri. Tento rok opäť ako aj po minulé roky sa nám nepodarí dodržať tradičný termín -  1. 

štvrtok v mesiaci máj, keďže viacerí sme už rozlezení v teréne resp. máme neodkladné pedagogické 

povinnosti. Ako najvhodnejší termín sme po dohode teda vybrali termín - štvrtok 22. apríla. 

Seminár sa bude niesť opäť v tradičnom duchu neformálneho stretnutia limnologickej obce, kde by 

sme sa formou 15 minútových prezentácii dozvedeli o aktuálnych problematikách a výsledkoch 

našej práce. Je to taktiež výborná príležitosť pre mladých limnológov (diplomantov, doktorandov) 

prezentovať svoje diplomové a dizertačné práce v neformálnom prostredí a zároveň sa spoznať so 

staršími kolegami. Pre starších kolegov je to možnosť oboznámiť nás s aktuálnym dianím a trendmi 

vo svetovej limnológii.  

3. jarný limnologický seminár sa uskutoční 22. apríla 2010 v priestoroch Biologickej 

Stanice Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského Jurský Šúr (viď priloženú mapku) od 9:30 

do cca 16:30. Po oficiálnom programe bude nasledovať časovo neobmedzené spoločenské 

stretnutie. Registrácia účastníkov sa bude konať od 9:00. Symbolických 5 Euro ako účastnícky 

poplatok sa bude vyberať priamo na mieste činu. Za konferenčný poplatok bude pre registrovaných 

účastníkov zabezpečené občerstvenie a obed v priestoroch BS. Dĺžka príspevkov by nemala 

presiahnuť 15 min. K dispozícii bude notebook s dataprojektorom, na požiadanie zabezpečíme 

meotár, prípadne diaprojektor. Prezentované príspevky bude možné následne publikovať 

v Limnologickom spravodajcovi. Po dohode môžeme zabezpečiť skromné ubytovanie v priestoroch 

BS, treba si priniesť spacák, karimatku a prezúvky.  

Prihlasovať sa môžete elektronicky do 16.4. 2010 na adrese: beracko@fns.uniba.sk  

 

Tešíme sa na vašu účasť. 

 

Za výbor SLS 
                                                                                                            Pavel Beracko 
 
 
 
 
 
 
 

 



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, pripadne presnejsie tu: 
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=sk&msa=0&ll=48.227875,17.205319&spn=0.0049
89,0.010042&t=h&z=17&msid=115563906991737750828.00044a6b88a9f5030ec70 
 

 


