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Kontakt: 

e-mail: ladislav.novotny@upjs.sk, marian.kulla@upjs.sk 

telefón: 055/2342353, 055/2342563 

Miesto konania: 

Učebno-výcvikové zariadenie (UVZ) UPJŠ Danišovce, okres Spišská Nová Ves  

Poloha: 48o 56' 56'' S, 20o, 37', 17'' V - mapa 

Program kolokvia: 

21. 10.     17:00 – 19:00 príchod a registrácia účastníkov 

22. 10.     09:00 – 19:00 rokovanie v sekciách 

     od 19:00 – spoločenský večer 

23. 10.     09:00 – 14:00 exkurzia 

 
Podrobný program kolokvia - na stiahnutie 
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Účastnícky poplatok: 

60 €/osoba, členovia Slovenskej geografickej spoločnosti 50 €/osoba 

Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné zabezpečenie kolokvia, občerstvenie počas rokovania, 
vydanie tlačeného zborníka abstraktov a účasť na spoločenskom večere. Poplatok za exkurziu je 
10 €/osoba. Účet na úhradu účastníckeho poplatku a poplatku za exkurziu: 
 
          o. z. Prírodovedec 
          číslo účtu: 0571404383 
          kód banky: 0900 – Slovenská sporiteľňa 
          IBAN: SK28 0900 0000 0005 7140 4383 
          konštantný symbol: 0308 
          variabilný symbol: 20151022 
          Správa pre prijímateľa: Danišovce 15 a priezvisko účastníka 
 
Zahraniční účastníci môžu po dohode s organizátormi poplatky uhradiť na mieste v eurách. 

 

Ubytovanie a strava: 

Ubytovanie a aj stravovanie je možné priamo v UVZ (kapacita UVZ je 60 lôžok). Predbežná cena 
ubytovania: 10 €/noc, 11 € plná penzia, 4 € raňajky, 4 € obed, 3 € večera. Platba v hotovosti na 
mieste konania. 

  

Abstrakty a prezentácie príspevkov: 

Dĺžka prezentácie je 15 minút vrátane diskusie. Rozšírené abstrakty v rozsahu jednej normostrany 
budú publikované v tlačenom zborníku abstraktov s prideleným ISBN. Vybrané príspevky budú 
odporučené na publikovanie v plnom rozsahu v časopise Geographia Cassoviensis (2/2015).  

Registrácia aj odosielanie abstraktov sa uskutočňuje pomocou registračného formulára. 

  

Dôležité termíny: 

 do 18. 9. 2015  registrácia účastníkov a zaslanie abstraktu 

 do 18. 9. 2015 úhrada účastníckeho poplatku prevodom na účet 

 21. - 23. 10. 2015 úhrada účastníckeho poplatku v hotovosti bez prezentácie a abstraktu 

 

https://docs.google.com/forms/d/19CihxOHbm3JyP0P7Hkpp5iGtgv79UhdB87STS9_8kdM/viewform

