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Slovenskej zoologickej 
spoločnosti pri SAV 3/2012 
 
 
Úvodné slovo 
 
Vážení členovia i nečlenovia Slovenskej zoologickej 
spoločnosti, 
 
ako sme Vás informovali v prvom bulletine SZS 
vydanom v tomto roku (Bulletin SZS 1-2012, 16. marec 
2012), od marca 2012 pracuje výbor SZS v novom 
zložení. Hlavnou úlohou výboru je pripraviť a ponúknuť 
členom spoločnosti atraktívne aktivity a podujatia, ktoré 
by viedli k obnoveniu záujmu o činnosť SZS. Prvá 
z tohtoročných plánovaných akcií sa už aj uskutočnila – 
môžete si o nej prečítať v tomto bulletine. 

Mnohí z Vás sa po zverejnení prvého bulletinu pýtali, 
ako sa môžu stať členom SZS, aká je výška členského 
príspevku a ako ho uhradiť. Okrem toho, s prípravou 
každého podujatia sú spojené určité peňažné náklady. 
Aby sme mohli pre Vás rôzne akcie organizovať, je 
nevyhnutné mať k dispozícii základné finančné 
zabezpečenie a tiež vedieť, koľko členov spoločnosti je 
aktívnych a teda by o podujatia mohli mať záujem. 
Pokiaľ sa budete podujatí SZS zúčastňovať, byť členom 
spoločnosti sa oplatí, pretože všetky platené podujatia 
budú pre členov SZS ponúkané za výhodnejšiu cenu, ako 
pre nečlenov. Podmienkou pre uplatnenie si zvýhodnenej 
ceny člena SZS bude uhradenie členského príspevku 
v aktuálnom roku. 

Z týchto dôvodov si Vám dovoľujeme poskytnúť 
všetky informácie potrebné na to, aby ste vedeli, akým 
spôsobom sa môžete členom SZS stať a ako uhradiť 
členské poplatky. 
 

Výbor SZS 
 

* * * 
 
Ako sa stať novým členom SZS? 
 
Fascinuje Vás zoológia? Zaoberáte sa živočíchmi 
profesionálne? Chceli by ste sa o živočíchoch dozvedieť 

viac pod vedením zoológov? Máte záujem zapájať sa do 
činnosti Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV 
a zúčastňovať sa akcií, ktoré pre Vás výbor SZS 
pripravuje? 

Ak ste na niektoré z týchto otázok odpovedali áno, 
potom neváhajte a staňte sa členmi SZS! Členom 
spoločnosti sa môže veľmi jednoducho stať ktorýkoľvek 
záujemca tak, že (1) zašle vyplnenú prihlášku a (2) 
uhradí členský príspevok. Postupujte takto: 

(1) Vyplňte prihlášku za člena SZS (nájdete ju na 
konci tohto bulletinu) a zašlite ju poštou alebo e-mailom 
na adresu predsedu SZS: 

 
Vladimír Kubovčík, predseda SZS 
Fakulta ekológie a environmentalistiky 
Technická univerzita vo Zvolene 
T. G. Masaryka 20117/24, 960 53 Zvolen 

 kubovcik@tuzvo.sk  
 
(2) Na účet SZS uhraďte členský príspevok, ktorého 

výška na jeden rok je 10,- €. Číslo účtu spoločnosti 
v Slovenskej sporiteľni je: 

 
0011466084/0900 

 
Do správy pre prijímateľa uveďte svoje celé meno 

a priezvisko a „SZS2012“. 
Po absolvovaní týchto dvoch krokov predsedníctvo 

SZS Vašu prihlášku schváli, o čom budete informovaný. 
 

*** 
 

Úhrada členských príspevkov členov SZS 
 

Ak ste členom Slovenskej zoologickej spoločnosti, 
prosíme Vás o uhradenie členských príspevkov za rok 
2012! Predsedníctvo SZS sa dohodlo, že nedoplatky 
členských príspevkov za predchádzajúce roky vyberať 
nebude. V súvislosti s nevyhnutnou potrebou 
aktualizácie členskej základne SZS však predsedníctvo 
SZS pristúpi v budúcom roku 2013 k príprave návrhov 
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na vylúčenie členov spoločnosti, ktorí členský príspevok 
za rok 2012 neuhradia a tým nepotvrdia svoj záujem 
o pokračovanie členstva v SZS. 

Pri uhrádzaní členského príspevku za rok 2012 
postupujte nasledovne: 

 
(1) Na účet SZS v Slovenskej sporiteľni zaplaťte 

členský príspevok vo výške 10,- €. Do správy pre 
prijímateľa uveďte svoje celé meno a priezvisko 
a „SZS2012“. 

(2) O zaplatení členského príspevku na rok 2012 
zašlite informačný e-mail predsedovi SZS 
(kubovcik@tuzvo.sk). Táto správa bude slúžiť na 
získanie Vašej e-mailovej adresy, na ktorú Vám budeme 
posielať aktuálne informácie o SZS. Je to veľmi dôležitý 
krok pre budúcu komunikáciu, pretože mnohí z Vás sú 
členmi spoločnosti už dlho a viaceré e-mailové adresy, 
ktoré má predsedníctvo SZS k dispozícií, nie sú funkčné. 

 
*** 

 
Seminár „Molekulárne metódy v ekológii živočíchov“ 
 
Katedra ekológie a Fakulta humanitných a prírodných 
vied Prešovskej univerzity v Prešove v spolupráci so 
Slovenskou zoologickou spoločnosťou srdečne pozývajú 
všetkých záujemcov na odborný seminár „Molekulárne 
metódy v ekológii živočíchov“, ktorý sa uskutoční 20. 
júna 2012 v priestoroch Prešovskej univerzity. 

Na seminári budú prednášať Michael T. Monaghan 
(Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland 
Fisheries, Berlin), Ivica Hromadová (Parazitologický 
ústav SAV, Košice), Ladislav Paule (Technická 
univerzita vo Zvolene), Peter Kaňuch (Ústav ekológie 
lesa SAV, Zvolen) a Fedor Čiampor ml. (Ústav zoológie 
SAV, Bratislava). Súčasťou podujatia bude prehliadka 
laboratórií molekulárnej biológie. 

Účasť na seminári je zdarma. Prihlasovať sa môžete 
a v prípade záujmu Vám viac informácií poskytne Peter 
Manko na e-mailovej adrese: peter.manko@unipo.sk. 

 
*** 

 
Kongres „Zoológia 2012“ 
 
Výbor Slovenskej zoologickej spoločnosti a Technická 
univerzita vo Zvolene so spoluorganizátormi si dovoľujú 
srdečne pozvať všetkých zoológov a záujemcov 
o zoológiu na vedecký kongres „Zoológia 2012“, ktorý 
sa uskutoční 22. až 24. novembra 2012 na Technickej 
univerzite vo Zvolene. 

Každý člen SZS, ktorý bude mať uhradený členský 
príspevok za rok 2012, si môže uplatniť zľavnené 
vložné. Viac informácií a prihlasovací formulár nájdete 
na internetovej stránke kongresu: 
 
http://konferencie.ukf.sk/index.php/zoo/zoo2012 

 
Tešíme sa na stretnutie vo Zvolene! 
 

*** 
 

Poznávanie vtáčích hlasov Kremnických vrchov 
 

Pod záštitou Slovenskej zoologickej spoločnosti sa 
v dňoch 12. a 13. mája 2012 v oblasti Kremnických 
vrchov uskutočnila víkendová terénna ornitologická 
exkurzia zameraná na pozorovanie vtákov a ich 
poznávanie podľa hlasových prejavov. Exkurziu viedol 
Jozef Sklenár z Centra ďalšieho vzdelávania Technickej 
univerzity vo Zvolene. 

Prvý deň viedla trasa z Bartošovej Lehôtky na 
Jastrabskú skalu, do Jastrabej, Čiernej vody a Suchej 
doliny. V Suchej doline prespali účastníci na chate 
Suchá, vďaka Vysokoškolskému lesníckemu podniku 
TU vo Zvolene (VšLP). Na druhý deň exkurzia 
pokračovala do Národnej prírodnej rezervácie Mláčik 
a cez Veľký Son až na Kováčovú, kde bola ukončená. 
 

 
Pozorovanie vtákov počas exkurzie. 

 
Akcie sa zúčastnili najmä študenti Fakulty ekológie 

a environmentalistiky TU vo Zvolene a zamestnanci 
Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene. Mimoriadne milá 
a vzácna bola účasť študentky z Fakulty humanitných 
a prírodných vied PU v Prešove, ktorá merala cestu až zo 
vzdialeného východného Slovenska. 
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Počas oboch dní mali účastníci možnosť pozorovať 
(vizuálne, akusticky alebo na základe pobytových 
znakov) 55 druhov našich vtákov, predovšetkým z radov 
vrabcotvaré (Passeriformes), ďatlotvaré (Piciformes) 
a sokolotvaré (Falconiformes). Veľkým zážitkom bolo 
pozorovanie mláďat sokola sťahovavého (Falco 
peregrinus) na hniezde, exkrementov vlka a stôp 
medveďa. Peter Kaňuch z Ústavu ekológie lesa SAV vo 
Zvolene demonštroval po zotmení chytanie netopierov 
a zavčasu ráno odchyt vtákov a ich krúžkovanie. 

 

 
 

Večerný odchyt netopierov bol úspešný. 
 

 
 

Montáž ornitologickej siete na odchyt vtákov. 
 
Nálada bola výborná; večer si účastníci posedeli pri 

ohni a pochutnali si na opečených dobrotách, takže 
podujatie malo aj príjemný spoločenský rozmer. 
Môžeme uzavrieť, že exkurzia dopadla veľmi úspešne. 
Vyjadrujeme presvedčenie, že sa za hlasmi vtákov 

vyberieme aj na jar budúceho roka a veríme, že sa k nám 
pridajú ďalší záujemcovia a nadšenci! 

 

 
 

Počas ranného lovu sa do siete podarilo uloviť orieška 
obyčajného (Troglodytes troglodytes) a kolibkárika čipčavého 
(Phylloscopus collybita). 

 
V mene výboru Slovenskej zoologickej spoločnosti 

vyjadrujeme poďakovanie Jozefovi Sklenárovi za 
vedenie exkurzie, Petrovi Kaňuchovi za ukážky odchytu 
netopierov a vtákov a vedeniu VšLP za poskytnutie 
chaty. 

 

 
Účastníci exkurzie „Poznávanie vtáčích hlasov Kremnických 
vrchov“ pred chatou Suchá v Suchej doline. 

 
Vladimír Kubovčík 

 
*** 
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Základné údaje o SZS 
 

V prehľade sú uvedené základné údaje o Slovenskej 
zoologickej spoločnosti, ktoré by ste mohli potrebovať: 

 
Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV 
 
IČO: 00178896 
DIČ: 2020801552 
 
Číslo účtu v Slovenskej sporiteľni: 0011466084/0900 

 
Pre poštový kontakt používajte adresu predsedu SZS! 

Výbor SZS pracuje od marca 2012 v tomto zložení: 
 

Vladimír Kubovčík, predseda 
Fakulta ekológie a environmentalistiky 
Technická univerzita vo Zvolene 
T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen 

 ++421 (0)45 5206 605,  kubovcik@tuzvo.sk 
 
Peter Manko, 1. podpredseda 
Fakulta humanitných a prírodných vied 
Prešovská univerzita v Prešove 
17. novembra 1, 081 16 Prešov 

 ++421 (0)51 7570 611,  peter.manko@unipo.sk 
 
Ladislav Pekárik, 2. podpredseda 
Ústav zoológie  
Slovenská akadémia vied 
Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava 

 ++421 (0)2 5930 2629,  ladislav.pekarik@savba.sk 
 
Ivan Baláž, tajomník 
Fakulta prírodných vied 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra 

 ++421 (0)37 6408 568,  ibalaz@ukf.sk 
 
Michal Ambros, hospodár 
Regionálne centrum ochrany prírody v Nitre 
Samova ul. 3, 949 01 Nitra 

 ++421 (0)37 7764 902,  michal.ambros@sopsr.sk 
 
Peter Bačkor, člen výboru 
Fakulta prírodných vied 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica 

 ++421 (0)48 4467 102,  Peter.Backor@umb.sk  
 

* * * 

 
Pr ih láška za č lena 

 
Slovenskej zoologickej spoločnosti 

 
 
Meno: 
 

Priezvisko, titul: 
 

Dátum narodenia: 
 

Miesto narodenia: 
 

Kontaktná adresa 
Názov inštitúcie: 
 
 
Ulica, č.: 
 

telefón: 
 

Mesto: fax: 
Okres:  
PSČ:  e-mail: 
Môj záujem sa sústreďuje na oblasti (označte): 
entomológia 
iné bezstavovce  
ichtyológia 
batrachológia 
herpetológia 
ornitológia 
mammaliológia 
ochrana fauny 
etológia 
Dátum: 
 
Podpis: 
 
 
Prihlášku po vyplnení pošlite, prosím, na poštovú alebo 
e-mailovú adresu predsedu SZS. 
 

* * * 
 

Tešíme sa na stretnutie s Vami na akciách, ktoré pre 
vás pripravuje Slovenská zoologická spoločnosť! 
 

Členovia výboru SZS 
* * * 
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