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1. cirkulár 

 



Konferencia má za cieľ predstaviť komplexný pohľad na význam cielene pestovanej 

biomasy pre jej udržateľné využívanie na Slovensku. Predstaviť výsledky získané v oblasti 

výskumu kauzality funkčných procesov, ktoré v konkrétnych agroenvironmentálnych 

podmienkach zodpovedajú za realizáciu produkčného potenciálu pestovaných drevín a 

bylín. Poukázať na skúsenosti "dobrej praxe" pestovania a vplyvov na životné prostredie.   

Cieľom je aj oboznámiť účastníkov konferencie s inovačnými stratégiami štátov EÚ 

spojenými s cirkulárnou ekonomikou v zmysle aplikovaného výskumu pre oblasť 

bioenergie, najmä so zameraním na najnovšie trendy v biochemickej a termochemickej 

konverzii biomasy na biopalivá s vyššou energetickou hustotou. 

V závere konferencie budú mať záujemci možnosť zúčastniť sa exkurzie na pokusnú bázu 
rýchlorastúcich drevín a bylín v Kolíňanoch, ako aj na Bioplynovú stanicu, resp. 
Laboratórium splyňovania biomasy. 

Medzinárodná vedecká konferencia je určená pre vysokoškolských pedagógov, 
výskumných pracovníkov, odborníkov z praxe, študentov doktorandského štúdia, ako aj 
odbornú verejnosť.  
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Termín úhrady poplatku:     14. jún 2019 

Účastnícky poplatok:   90,- €/osoba  

V cene je zahrnutá strava (občerstvenie, 2 x obed), organizačné náklady, publikovanie 

príspevkov v recenzovanom zborníku na CD nosiči, zborník abstraktov v tlačenej podobe, 

spoločenský večer.   

Ubytovanie 

V prípade záujmu môže byť pre účastníkov konferencie zabezpečené ubytovanie 

v Študentskom domove Anton Bernolák (Tr. Andreja Hlinku 38, Nitra). Rezervácia 

ubytovania bude zabezpečená účastníkom konferencie individuálne, podľa vopred 

uvedenej požiadavky.  

 



Príspevky 
Príspevky môžu byť publikované v jazyku slovenskom, českom a anglickom. Rozsah 
príspevku je max. 6 strán. V rámci výstupov z konferencie bude možnosť publikovania 
vybraných príspevkov vo vedeckom časopise Acta Regionalia et Environmentalica 
v anglickom jazyku.  

Príspevky je potrebné zaslať na adresu martin.prcik@gmail.com  

Termín zaslania príspevku:             14. jún 2019 
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