Slovenská botanická spoločnosť pri SAV,
Katedra fytológie Lesníckej fakulty TU vo Zvolene,
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne,
Správa CHKO Horná Orava v Námestove
Vás srdečne pozývajú na

9. zjazd Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV
Flóra a vegetácia Oravy
15. – 18. september 2009, Námestovo-Slanická Osada
Ubytovanie a rokovania zjazdu budú v penzióne Slanica, v Slanickej Osade pri Námestove, na
brehu Oravskej priehrady.
Predbežný program zjazdu:
15. september: 8.00 hod. – odchod autobusom z Bratislavy po trase: Nitra – Zvolen – Banská
Bystrica – Slanická Osada;
14.00 hod. – registrácia účastníkov, ubytovanie a obed;
16.00 hod. – zahájenie a úvodné rokovanie zjazdu.
16. september: rokovanie zjazdu, po obede exkurzia do blízkeho okolia.
17. september: rokovanie zjazdu, po obede exkurzia do blízkeho okolia.
18. september: raňajky, exkurzia do blízkeho okolia, obed, návrat do Bratislavy (po trase: Banská
Bystrica – Zvolen – Nitra).
Dôležité informácie:
1. Ubytovanie a celodenná strava sú zabezpečené v penzióne Slanica v Slanickej Osade v 2- a 3posteľových izbách na bunke so sociálnym zariadením. Cena ubytovania (orientačná) v 2posteľových izbách pre 1 osobu: 5,75 €/noc (v prípade ubytovania na 1–2 noci), resp. 6,75 €/noc
(v prípade ubytovania na 3 noci). Ubytovanie v 3-posteľových izbách pre 1 osobu: 5,67 €/noc
(v prípade ubytovania na 1–2 noci), resp. 6,67 €/noc (v prípade ubytovania na 3 noci). V prípade
dostatočného záujmu budú podávané raňajky, obedy a večere. Orientačná cena stravovania: plná
penzia 11,5 €/deň, polpenzia 8,5 €/deň. Presná cena za stravu bude určená podľa množstva
prihlášok a aktuálnych cien potravín.
2. Dopravu z Bratislavy do Slanickej Osady (cez Nitru, Zvolen a Banskú Bystricu) a späť pre
záujemcov zabezpečuje za znížený poplatok autobus SBS. V prípade potreby autobus SBS
vyzdvihne ďalších účastníkov zjazdu aj na ŽS a AS v Tvrdošíne a Námestove.
3. Vložné pre riadnych členov SBS je 30 €, pre študentov a dôchodcov 15 €.
4. Záväznú prihlášku pošlite najneskôr do 15. mája 2009.
5. Nosnou témou Zjazdu bude "Flóra a vegetácia Oravy". Druhý cirkulár s podrobným
programom, poštovou poukážkou na zaplatenie vložného a pokynmi pre autorov príspevkov
bude rozposlaný začiatkom júla len pre prihlásených účastníkov.

Záväzná prihláška
na 9. zjazd SBS v Slanickej Osade, 15.–18. septembra 2009
(vyplňte paličkovým písmom)
Meno a priezvisko, tituly: .................................................................................................
Adresa, vrátane PSČ: ........................................................................................................
...........................................................................................................................................
E-mail: ................................................................. Tel.: ....................................................
Názov príspevku: ..............................................................................................................
Príspevok bude vo forme (zakrúžkujte): prednáška
poster
Pri prednáške mám nasledovnú požiadavku na techniku (zakrúžkujte):
dataprojektor diaprojektor spätný projektor
iné: (upresnite)
Mám záujem o dopravu autobusom SBS 15. a 18. 9.: áno

nie

Mám záujem o ubytovanie v dňoch (zakrúžkujte): 15./16. 9. 16./17. 9. 17./18. 9.
Na izbe chcem bývať s: ...................................................................................................
(vypĺňať iba pri konkrétnom záujme a zhodne tí, čo chcú bývať spolu)
Objednávam si stravu v dňoch (zakrúžkujte typ a chod):
15. 9.:
obed
večera
16. 9.:
raňajky
obed
večera
17. 9.:
raňajky
obed
večera
18. 9.:
raňajky
obed

mäsité

bezmäsé

Dátum a podpis: ..............................................................................................................
Prihlášku (podpísanú, s označenými požiadavkami) zašlite (poštou alebo elektronicky) na adresu:
RNDr. Blažena Benčaťová, PhD., Katedra fytológie, Lesnícka fakulta, TU vo Zvolene, T. G.
Masaryka 24, 960 53 Zvolen, e-mail: bbencat@vsld.tuzvo.sk; tel.: 048 5206224.
Prihlášky zasielajte najneskôr do 15. 5. 2009. V prípade zvýšeného záujmu budú mať
prednosť skôr prihlásení.
Organizačný výbor zjazdu: doc. RNDr. Igor Mistrík, CSc. (predseda; BÚ SAV, Bratislava); prof.
Ing. Ladislav Paule, PhD.; RNDr. Blažena Benčaťová, PhD. (obaja LF TU, Zvolen); RNDr. Pavol
Mereďa (BÚ SAV, Bratislava); RNDr. Oľga Removčíková (OM, Dolný Kubín); Ing. Róbert Trnka
(S–CHKO Horná Orava, Námestovo); RNDr. Vladimír Migra (OÚ ŽP, Námestovo).
Bližšie informácie poskytuje RNDr. Blažena Benčaťová, PhD. (kontakt pozri vyššie).
Informácie aj na www.sbs.sav.sk

