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Organizátori konferencie pripravujú toto vedecké podujatie ako prejav 
úcty slovenských geografov svojmu milému učiteľovi, vynikajúcemu od-
borníkovi a vzácnemu človekovi, ktorý sa významným spôsobom zaslúžil 
o vznik a rozvoj modernej slovenskej geografie. Konferencia sa bude ko-
nať pod záštitou rektora Univerzity Komenského a dekana Prírodovedec-
kej fakulty Univerzity Komenského.

Program
Pracovné rokovanie konferencie sa uskutoční v piatok 21. októbra 2016 na 
Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Na rokovaní odznejú prednášky 
pozvaných prednášajúcich. Ostatní účastníci konferencie budú môcť pre-
zentovať svoje príspevky na posteroch.

Druhý deň (22. októbra – sobota) sa pripravuje exkurzia do Svätého Jura 
a Zlatna – rodnej obce profesora Lukniša.

Tretí deň (23. októbra – nedeľa) sa uskutoční exkurzia do Tatranskej Lom-
nice spojená s odhalením pamätnej tabule prof. Lukniša.

Ubytovanie
Ubytovanie v Bratislave bude zabezpečené v hotelovej časti študentské-
ho domova Družba (prípadne v  inom dostupnom hotelovom zariadení). 
Obed počas pracovného rokovania sa bude podávať v jedálni na Prírodo-
vedeckej fakulte UK. Konferenčný poplatok sa predpokladá v rozpätí od 
30 do 155 € v závislostí od počtu dní, ktoré účastník strávi na konferencii.

Poplatky
Predbežný rozpis konferenčných poplatkov (pre 2. a 3. deň platia poplatky 
v prípade dostatočného počtu záujemcov):

1. deň konferenčné materiály, 
občerstvenie, obed 40 €, člen SGS 30 €
spoločná večera 15 €

2. deň doprava, obed 30 €
3. deň deň večera a nocľah 

(predchádzajúci deň), raňajky, 
obed, doprava 70 €

Príspevky
Príspevky zašlite najneskôr do 30. 9. 2016 (v odôvodnených prípadoch do 
7. 10. 2016) na e-mailovú adresu cakoci@fns.uniba.sk.

Kontaktná osoba
Mgr. Rastislav Cákoci - cakoci@fns.uniba.sk
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