43. konference ČSEtS
Nitra 2. - 5. 11. 2016
Výbor ČSEtS a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
vás zve na 43. konferenci České a Slovenské etologické společnosti
© archiv SPU
Plenární přednášky
doc. RNDr. Lucia Kršková, Ph.D. (PrF Univerzity Komenského, Bratislava):
„Minulosť ako kolíska budúcnosti ‐ úloha prenatálnych adaptácii v procese formovania
postnatálnych behaviorálnych stratégií“
RNDr. Petr Procházka, Ph.D. (Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno):
„Rákosníci a kukačky ‐ nesmiřitelní soupeři v koevolučním zápase“
Mgr. Jakub Straka, Ph.D. (katedra zoologie PřF UK, Praha):
„Kukačky nejsou jenom kukačky" aneb Včely jako paraziti včel“
Popularizační přednáška
Prof. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. (Ornitologická laboratoř UP, Olomouc):
„Více než padesát odstínů šedi ...“
Exkurze:
Zubria zvernica Topoľčianky, vstupné 2 Eura, více informací o oboře naleznete zde.

Vložné : 50 € / 1350 CZK
Člen ČSEtS: 37 € / 1000 CZK
Studenti a důchodci: 37 € / 1000 CZK
Studenti a důchodci členové ČSEtS: 30 € / 800 CZK
Způsob platby:

Cena zahrnuje:
‐ občerstvení na středečním seznamovacím
večírku
a během přestávek na kávu
‐ páteční Společenský večer

Převodem na účet z ČR:
Převodem na účet ze SR:

2300962948/2010
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
Název účtu: Slovenska poľnohospodárska univerzita Nitra
variabilní symbol pro platby z ČR i SR: 02231
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení!

Konečný termín pro vkládaní abstraktů: 11.9. 2016
A POZOR – NOVINKA!
Všechny abstrakty přednášek budou posuzovány dvěma recenzenty, ale oproti minulým letům nebude toto
posuzování dvoukolové. Abstrakt bude poté možno upravit pouze pro sborník, ale již nebude brán
v potaz pro nové posouzení. Návod na napsání kvalitních abstraktů s několika příklady je zde.
Navíc nově mohou o posudek abstraktu požádat i účastníci s postery. Bude jim zaslán a budou mít též šanci
jej do sborníku vylepšit, případně se poučit, čeho se vyvarovat v budoucnu. Je potřeba pouze v přihlašovacím
formuláři zaškrtnout, že mají zájem o posudek.
POSLEDNÍ ÚPRAVY ABSTRAKTU PRO TISK SBORNÍKU JE MOŽNÉ VKLÁDAT DO 23.10

UBYTOVÁNÍ:
Ubytování si každý účastník zajišťuje sám, některé možnosti jsou zde.
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Zahájení: 2.11. podvečer popularizační přednáškou a seznamovacím večírkem

