Slovenská mykologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
Česká vědecká společnost pro mykologii
Botanický ústav centra biológie rastlín a biodiverzity SAV
a
Slovenské národné múzeum-Prírodovedné múzeum

6. ČESKO-SLOVENSKÁ MYKOLOGICKÁ KONFERENCIA
19. – 22. 8. 2019
2. cirkulár
Kongresové centrum SAV ACADEMIA, Stará Lesná
Predbežný program

príchod a registrácia účastníkov (v prípade záujmu
možnosť príchodu a ubytovania v nedeľu 18. 8.)
10:00 prednášky
20. 8. 9:00 prednášky, stretnutie pri posteroch, spoločenský večer
21. 8.
terénna exkurzia (doprava autobusom)
22. 8.
individuálna terénna exkurzia (v prípade záujmu
možnosť prespania do 23. 8.)
19. 8. 9:00

Konferenčný poplatok (nezahrňuje ubytovanie, stravu a spoločenský večer)
základný poplatok
zľavnený pre členov SMS a ČVSM, ktorí majú zaplatené členské
zľavnený pre všetkých študentov a tých seniorov členov SMS a ČVSM, ktorí
majú zaplatené členské
sprevádzajúce osoby (bez nároku na konferenčné materiály, občerstvenie počas
prednášok)

50,- Eur
40,- Eur
20,- Eur
10,- Eur

Konferenčný poplatok sa hradí najneskôr do 31.5.2019 na účet Slovenskej mykologickej spoločnosti
pri SAV: IBAN SK16 1100 0000 0026 6225 0091
(do správy pre prijímateľa: mená účastníkov s výškami poplatkov)
Faktúru vystavíme na požiadanie.
Pri platbe na účet po 31. 5. neplatia žiadne zľavy, poplatok je jednotný pre všetkých 50,- Eur.
Zahraniční účastníci majú možnosť zaplatiť v hotovosti pri príchode počas registrácie, nárok na
zľavy si však môžu uplatniť len pri zaslaní záväznej prihlášky najneskôr do 31.5.
Aktívni účastníci, členovia SMS alebo ČVSM, ktorým nehradí poplatok zamestnávateľ ani si ho
nemôžu hradiť z iných prostriedkov (napr. grant), môžu do 31.5. 2019 požiadať organizačný výbor
o účasť za zľavnený poplatok 20,- Eur (žiadosti budú posudzované individuálne, rozhodnutie je
v kompetencii organizačného výboru).
Prednášky/postery
Abstrakty prednášok a posterov (max. 150 slov) zaslané do 30. 6. 2019 budú uverejnené v tlačenej
forme v zborníku ku konferencii. Abstrakty zaslané po tomto termíne budú zverejnené v
elektronickej forme na stránkach konferencie. Posterové panely majú rozmery 100 × 93 cm.
K dispozícii bude viac ako 60 plôch (28 obojstranných a 10 závesných panelov).
Časový limit na prednášku je 20 minút, vrátane 5 minút na diskusiu.

Ubytovanie
Kongresové centrum SAV ACADEMIA Stará Lesná, 059 60 Tatranská Lomnica
http://www.kcacademia.sk
Izby:
2 oddelené lôžka, kúpeľňa, WC, rádio, TV, minibar, loggia
44,- Eur/noc
Ubytovanie sa hradí na mieste priamo kongresovému centru. V poplatku za ubytovanie nie je
zahrnutá strava.
Stravovanie
Stravovanie individuálne, možnosť stravovania v KC Academia podľa objednávky pri registrácii:
Raňajky bufetové
6,70 €
Obedy /servír., 3-chodové,bez nápoja
7,80 €
Večere /servír., 3-chodové,bez nápoja
7,80 €
Spoločenský večer sa objednáva samostatne, orientačná cena je 15,- Eur a cena je splatná pri
registrácii.
Možnosť dopravy
Vlakom z Popradu alebo z Tatranskej Lomnice.
Odkazy na cestovné poriadky Tatranskej elektrickej železnice (TEŽ) a aktualizované informácie
o konferencii nájdete na webových stránkach Slovenskej mykologickej spoločnosti pri SAV:
www.mykospol.sk
Exkurzie
21.8.2019 – Tichá dolina, doprava autobusom
22.8.2019 – Važecké lúky, prípadne lokality Múry a Krieslo nad Važeckou jaskyňou, doprava
individuálne
Bližšie informácie o lokalitách nájdete na stránkach SMS www.mykospol.sk
Tešíme sa na Vašu účasť.
Prihlášky
Vyplnené prihlášky (formulár pripájame) posielajte na e-mailovú adresu tajomníka Slovenskej
mykologickej spoločnosti pri SAV: jancervenka.mail@gmail.com. Po prijatí prihlášky Vám zašleme
potvrdzujúci e-mail.
Organizačný výbor
Ivona Kautmanová (kautmanova.ivona@gmail.com)
Ján Červenka (jancervenka.mail@gmail.com)
Viktor Kučera (viktor.kucera@savba.sk)
Erika Pisarčíková (eri.pisarcikova@gmail.com)
Jan Holec (jan_holec@nm.cz)

