DETERMINÁCIA LARIEV A KUKIEL SIMULIIDAE - EKOLÓGIA A
VÝSKYT

Organizátor: Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH, člen ZSVTS, Národné referenčné
laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku, Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava,
Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS, Zväz slovenských vedeckotechnických
spoločností
Termín konania kurzu: 7. 9. 2022 - 9. 9. 2022 (streda - piatok)
Miesto konania kurzu: Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 7,
Bratislava, Stará budova – zasadacia miestnosť (5. poschodie)
Registrácia účastníkov: 7. 9. 2022 (streda) od 12:00 – 13:00
Predbežný program kurzu:

1. deň
•

Morfológia, ekológia, ochranný status a výskyt lariev a kukiel Simuliidae

•

Charakteristické taxóny rôznych biotopov
2. deň

•

Tézy determinačného kľúča s odkazom na znaky lariev a kukiel (obrazová prezentácia)
3. deň
Diskusia a determinácia materiálu (možnosť priniesť si vlastný materiál)

•

Lektor: Mgr. Matúš Kúdela, PhD. (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

v Bratislave)
Organizačné pokyny:
Účastnícky poplatok: 220 €; študenti 100 € (poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou kurzu,
občerstvenie, determinačný kľúč ako súčasť zborníka)
Fakturačný subjekt:
Slovenská vodohospodárska spoločnosť, Koceľova 15, 815 94 Bratislava
IČO: 30807662, DIČ: 2021457570

Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 8. 8. 2022 prevodným príkazom na účet SVHS pri
VÚVH:
07092022
variabilný symbol:
konštantný symbol: 0308
SK9209000000000011466172
IBAN:
GIBASKBX
BIC-SWIFT kód:

Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
SVHS nie je platcom DPH.

Do správy pre príjemcu uveďte názov, sídlo organizácie a mená účastníkov, za ktorých sa
vykonáva platba.
Pri platbe zo zahraničia všetky bankové poplatky hradí príkazca. Použite príkaz „OUR“, aby
vložné bolo uhradené na účet organizátora v plnej výške. Prípadné nedoplatky budeme musieť
dofakturovať.

V prípade neúčasti na kurze sa vložné nevracia, možné je vyslať náhradníka.
Záväznú prihlášku http://www.vuvh.sk/default.aspx?pid=119 prosíme zaslať do 8. 8. 2022 na
adresu:
Mgr. Margita Lešťáková, PhD., Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH Bratislava, Nábr.
arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava alebo na e-mail: margita.lestakova@vuvh.sk
Kontakt: Mgr. Margita Lešťáková, PhD.; tel. č. 02/59343 415; email: margita.lestakova@vuvh.sk

Mgr. Zuzana Vráblová, tel. č. 02/59343 288 (415); email: zuzana.vrablova@vuvh.sk

