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Abstract
The conference with an international participation called “FJT100” was held 11. – 12. December, 2015 in
Zvolen, on the occasion of the 100th anniversary of the birth of František Jozef Turček, the first Slovak ecologist.
Organisers of this conference were the Technical University in Zvolen, the Institute of Forest Ecology of the
Slovak Academy of Sciences in Zvolen, Poľana Protected Landscape Area Administration in Zvolen, the
Department of Biology and Ecology from the Faculty of Natural Sciences of Matej Bel University in Banská
Bystrica and the Slovak Ornithological Society / BirdLife Slovakia. The conference brought together 160
participants from Slovakia and Czech Republic and presented 38 papers and more than 20 posters. During the
introductory section of the conference, participants could listen to nine presentations on the life of František Jozef
Turček, his work and its importance. Further speeches and presentations were divided into four main sections.
During a simple ceremony, as part of the event, a memorial plaque to František Jozef Turček was unveiled in the
entrance hall of the SAS Institute of Forest Ecology, from Zbigniew Nišponský.
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V dňoch 11. – 12. decembra 2015 sa pri
príležitosti 100. výročia narodenia Františka Jozefa
Turčeka (1915 – 1977), prvého slovenského
ekológa, uskutočnila vo Zvolene konferencia s
medzinárodnou účasťou, nazvaná jednoducho
„FJT100“.

Podujatie

pripravili

Technická

univerzita vo Zvolene, Ústav ekológie lesa SAV vo
Zvolene, Správa CHKO Poľana vo Zvolene¸
Katedra biológie a ekológie Fakulty prírodných
vied UMB v Banskej Bystrici a Slovenská
ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, ako
spoločné pokračovanie tradičných konferencií „Aplikovaná ornitológia“ (27. ročník)
a „Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku“ (12. ročník). Napriek tomu, že nosnými témami
ostali vtáky a cicavce, konferencia mala silné ekologické zameranie.
Zúčastnilo sa jej 160 slovenských a českých ekológov, zoológov a zamestnancov
ochrany prírody, vrátane rodiny jubilanta – syna Ivana Turčeka a dcéry Anny Vozárovej
s rodinami. Počas dvoch dní konferencie na nej spolu odznelo 38 referátov a autori prezentovali
vyše 20 posterov.
Deväť prednášok a spomienok v úvodnom bloku priblížilo osobnosť F. J. Turčeka,
vrátane jeho intelektu, pracovitosti, vytrvalosti, znalosti cudzích jazykov i obdivuhodnej
publikačnej aktivity a význam jeho diela. Ďalšie bloky prednášok sa venovali: autekológii,
spoločenstvám a monitoringu, evolučnej a behaviorálnej ekológii, či prostrediu, gildám
a ochrane. Okrem toho si mohli účastníci konferencie pozrieť aj videofilm „Život
s myšami“ Ivana Baláža a trajler k pripravovanému

dokumentu o biosférickej rezervácii

Poľana (ktorá si v roku 2015 pripomenula 25 rokov od zaradenia do svetovej sústavy týchto
území – rezerv biosféry).
Vybrané príspevky budú publikované v špeciálnom čísle časopisu Folia oecologica.
Súčasťou konferencie bolo slávnostné odhalenie pamätnej tabule Františkovi Jozefovi
Turčekovi vo vestibule Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene, ktorej autorom je Zbigniew
Nišponský, známy košický keramikár a aktívny slovenský jaskyniar.
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Obr. 1: Pamätná tabuľa F. J. Turčeka vo vestibule
Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene
Fig. 1: Memorial plaque to F. J. Turček in the entrance
hall of the Institute of Forest Ecology SAS in Zvolen.

Obr. 2: Prof. Ing. Jozef Sládek, CSc. pri
prezentáci prednášky „Zabúdame na F. J.
Turčeka?!“
Fig. 2: Prof. Ing. Joseph Sládek, PhD. presenting
the lecture "Do we forget to F. J. Turček?!"

Obr. 3: Pohľad do pléna
Fig. 3: View to the plenary

Obr. 4: Postery
Fig. 4: The posters

Obr. 5: Prejav RNDr. Ľudmily Turčekovej, CSc. pri odhalení pamätnej tabule (všetky foto P. Urban)
Fig. 5: Speech by RNDr. Ľudmila Turčeková, CSc. during the unveiling of a memorial plaque (all photo P. Urban).

162

163

