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si Vás dovoľujú pozvať na

XV. VEDECKÚ KONFERENCIU ŠTUDENTOV
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meeddzziinnáárrooddnnoouu úúččaassť
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v sekcii FYZIOLÓGIA RASTLÍN A BOTANIKA
ktorá sa uskutoční dňa 28. apríla 2009

ďalšie informácie na stránke http://afnet.uniag.sk/AF/kfr/svk.html

XV. vedecká konferencia študentov

Sekcia fyziológie rastlín a botaniky

Cieľ konferencie:
Cieľom vedeckej konferencie študentov je prezentovať práce v oblasti fyziológie a ekofyziológie
rastlín a poskytnúť priestor pre diskusné fórum v oblasti biológie, ekológie a fyziológie
fotosyntézy, vodného režimu, minerálnej výživy a rastu a vývinu.
Vedecký garant: doc. Ing. Marián Brestič, CSc.
Najlepšie práce budú ocenené
za najlepšiu prezentáciu, za rozvoj teoretického poznania a za aplikáciu poznatkov v praxi.

Organizační garanti:
Ing. Marek Kovár, PhD.
Ing. Jana Repková, PhD.
Miesto konania:
Katedra fyziológie rastlín, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, pavilón Z,
5. poschodie.
Dôležité termíny:
Zaslanie prihlášky: do 15. marca 2009
Zaslanie príspevku: do 15. marca 2009.
Prihlášky a príspevky v elektronickej forme zasielajte na adresu:
Ing. Marek Kovár, PhD.
Katedra fyziológie rastlín
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
e-mail: Marek.Kovar@uniag.sk
web konferencie: http://afnet.uniag.sk/AF/kfr/svk.html
tel.: 00421 37 6414 440
Z príspevkov bude vydaný zborník abstraktov.
Organizačné pokyny:
• Prednášajúcim bude k dispozícii spätný projektor na fólie a dataprojektor.
• Čas vyhradený pre jednu prezentáciu je 15 minút.
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XV. vedecká konferencia študentov

Sekcia fyziológie rastlín a botaniky

Ďalšie informácie:
• Konferencia je určená pre študentov I. a II. stupňa vzdelávania v dennej aj externej
forme štúdia.
• rokovací jazyk: slovenský a český.
• Náklady na ubytovanie zahraničných účastníkov hradí Katedra fyziológie rastlín a
Katedra botaniky.
• Konkrétny program v sekcii a ďalšie informácie budú prihláseným účastníkom rozoslané
formou e-mailu a postupným aktualizovaním web stránky konferencie.
Pokyny pre písanie abstraktu do zborníka pre autorov:
Abstrakty v maximálnej dĺžke 1 strana je možné dodať v slovenčine alebo češtine.
Formát stránky A5, textový editor MS Word, písmo Times New Roman. Riadkovanie I,
Odsek 0,7 cm. Okraje hore, dole, vpravo a vľavo 2 cm, hlavička a päta 1,25 cm, na väzbu 0
cm.
Schéma abstraktu:
Nadpis: veľkosť písma 11, tučné, všetky veľké, vycentrovať
Nadpis angl.: veľkosť písma 11, obyčajné, všetky veľké, vycentrovať
1 riadok medzera
Mená autorov: veľkosť písma 10, tučné, všetky veľké, zarovnať vľavo
Adresa pracoviska: katedra, e-mail, veľkosť písma 10, obyčajné, zarovnať vľavo
1 riadok medzera
Text: veľkosť písma 10, obyčajné, zarovnať obojstranne
1 riadok medzera
Kľúčové slová: veľkosť písma 10, tučné, slová obyčajné, zarovnať obojstranne, max. 5
výrazov.
Key words: veľkosť písma 10, tučné, slová obyčajné, kurzíva, zarovnať obojstranne, max. 5
výrazov.
Školiteľ: veľkosť písma 10, tučné, meno obyčajné, zarovnať vľavo
! ! !

VZOR ABSTRAKTU

! ! !

VPLYV RASTLINNÝCH SILÍC NA KVANTITATÍVNE PARAMETRE .......
THE EFFECT OF ESSENTIAL OILS ON QUANTITATIVE PARAMETERS OF ......
NOVÁKOVÁ, Z., NOVÁK, M.
Katedra fyziológie rastlín, FAPZ SPU Nitra, novak@atlas.sk
Cieľom experimentu bolo ...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Kľúčové slová: silice, analýza rastová ...
Key words: essential oil, growth analysis ...
Školiteľ: .................
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