
 

 
 

 

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 

 

18. – 22. 8. 2019 
 

3. cirkulár 

 

Kongresové centrum SAV ACADEMIA, Stará Lesná 

 

Program konferencie 18. 8.  nedeľa príchod a registrácia účastníkov   

19. 8.   pondelok 

9:00–10:00  registrácia 

10:00–17:00 prednášky  

19:00  spoločenský večer 

20. 8.   utorok   

9:00–15:00 terénna exkurzia NPR Tichá dolina, Západné 

Tatry (doprava autobusom)  

16:00–18:00 stretnutia pri posteroch 

21. 8.   streda  

9:00–15:00 terénna exkurzia Hybské lúky, Podtatranská 

kotlina (doprava autobusom) 

22. 8.   štvrtok odchod účastníkov, individuálne terénne exkurzie 

 

Vzhľadom na malý počet prihlásených referátov (15) došlo k zmene programu. Prednášky sa 

uskutočnia iba v pondelok namiesto plánovaných dvoch dní.  
 

Konferenčný poplatok (nezahrňuje ubytovanie, stravu a spoločenský večer) 

základný poplatok 50,- Eur 

zľavnený pre členov SMS a ČVSM, ktorí majú zaplatené členské 40,- Eur 

zľavnený pre všetkých študentov a tých seniorov členov SMS a ČVSM, ktorí 

majú zaplatené členské 

20,- Eur 

sprevádzajúce osoby (bez nároku na konferenčné materiály, občerstvenie počas 

prednášok) 

10,- Eur 

 

Zahraniční účastníci majú možnosť zaplatiť v hotovosti pri príchode počas registrácie, nárok na 

zľavy si však môžu uplatniť len ak zaslali záväznú prihlášku najneskôr do 31.5.  

 

Ubytovanie   
Ubytovanie a strava sa hradí individuálne na mieste priamo kongresovému centru.  

 

 

 

 

 



Možnosť dopravy 

Vlakom z Popradu alebo z Tatranskej Lomnice. Nakoľko zastávka Tatranskej elektrickej železnice 

(TEŽ) „Stará Lesná“ je vzdialená od KC Academia asi 1 km, ponúkame možnosť dopravy autom 

individuálne podľa dohody. V prípade záujmu kontaktujte telefonicky niektorého z organizátorov. 

 

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 

 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

 

Organizačný výbor: 

Ivona Kautmanová (kautmanova.ivona@gmail.com); tel. č.: +421 910 913 832 

Ján Červenka (jancervenka.mail@gmail.com); tel. č.: +421 902 823 853 

Viktor Kučera (viktor.kucera@savba.sk); tel. č.: +421 903 182 902 

Erika Pisarčíková (eri.pisarcikova@gmail.com); tel. č.: +421 908 721 998 

Jan Holec (jan_holec@nm.cz) 
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