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Dovo¾ujeme si Vám oznámi�, že sme obnovili tradíciu 
geografických kolokvií v Danišovciach a týmto Vás 
pozývame na VI. medzinárodné geografické 
kolokvium.

Miesto konania: 
Danišovce, Uèebno-výcvikové zariadenie Univerzity 
P. J. Šafárika 

Predbežný program:
20.11.2012 
17:00 - 19:00 príchod, registrácia a 
             ubytovanie úèastníkov

21.11.2012 
07:00 - 08:30   príchod, registrácia a 
               ubytovanie úèastníkov
08:45 - 09:00   otvorenie kolokvia
09:00 - 12:00   I. blok príspevkov, diskusia
13:30 - 15:00   II. blok príspevkov, diskusia
15:30 - 17:00  III. blok príspevkov
19:00             spoloèenský veèer

22.11.2012 
09:00 - 15:00 exkurzia 
             
Garanti kolokvia:
prof. RNDr. Peter Spišiak, Csc.
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. 

Èlenovia organizaèného tímu:
Mgr. Marián Kulla, PhD.
RNDr. Stela Csachová, PhD. 
Mgr. Ladislav Novotný

Kontakt: 
Ústav geografie, 
Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice, 
Jesenná 5, 040 01 Košice
E-mail:
Tel.: + 421 55 234 2563
Mobil: + 421 907 504 041

Registrácia a prihlasovanie: 
Elektronickú prihlášku nájdete na adrese
http://geografia.science.upjs.sk
odkaz na “Danišovce ´12 - prihláška”

   marian.kulla@upjs.sk

Ubytovanie a stravovanie:
Úèastníkom bude zabezpeèené stravovanie a uby-
tovanie v Uèebno-výcvikovom zariadení. 
Ubytovanie 10 €/noc, 11 € plná penzia, 4 € raòajky, 
4 € obed, 3 € veèera.
Platba v hotovosti na mieste konania.

Vložné:
50 €/osoba, neprítomní spoluautori 20 €/osoba.
Vložné zahàòa organizaèné zabezpeèenie, tlaè  
zborníka abstraktov a ostatných materiálov, nájom 
priestorov a dopravu poèas exkurzie. Vložné 
úèastníkov zo Slovenska prosíme uhradi� 
do 31. 10. 2012 bankovým prevodom na úèet o. z. 
PRÍRODOVEDEC
Èíslo úètu: 0571404383
Kód banky: 0900 - Slovenská sporite¾òa a.s.
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 20121120
Správa pre prijímate¾a: Danišovce 12 a priezvisko 
úèastníka
Zahranièní úèastníci uhrádzajú vložné na mieste 
konania v €. 

Publikovanie príspevkov:
Príspevky prezentované na kolokviu budú po 
kladnom recenznom konaní publikované v periodiku 
Geographia Cassoviensis. 

Pokyny pre vypracovanie príspevkov:
Sú uvedené na našej web-stránke:
http://geografia.science.upjs.sk/clanok/prispevky-gc

Rokovacie jazyky: 
slovenský, èeský, po¾ský, anglický

Upozornenie:
Vzh¾adom na limitovanú ubytovaciu kapacitu (60 
miest) i èasovú dotáciu (25 príspevkov, resp. max 50 
príspevkov v 2 sekciách) si organizátori vyhradzujú 
právo rozdeli� príspevky na tie, ktoré budú 
prednesené v pléne resp. v sekciách a príspevky 
prezentované formou posterov na základe Vášho 
zaslaného abstraktu. Túto skutoènos� Vám 
oznámime spolu s programom po ukonèení 
registrácie.

Tešíme sa na stretnutie s Vami
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