
Medzinárodná konferencia 

„Symbióza produkčných funkcií a verejno-prospešných služieb v lesoch“ 
Košice – Historická radnica  17.-18.10. 2018 

 

Organizačné pokyny  
             

Ubytovanie s raňajkami  na 1 alebo 2 dni - 16.10./17.10.2018 je pre Vás rezervované v Hoteli 

TELEDOM, Timonova 27, Košice, za cenu 32 €/ osoba/noc http://www.hotelteledom.sk/sk/ 
Požiadavky na ubytovanie prosíme špecifikovať v návratke. 

Odvoz účastníkov seminára na exkurziu do košického lesoparku v 2. deň konferencie bude 

zabezpečený autobusom resp. terénnymi vozidlami z parkoviska pred hotelom TELEDOM - 

18.10.2018 - ráno o 8:30 hod – a späť po ukončení exkurzie. V deň exkurzie sa odporúča   

terénna obuv a primerané oblečenie, počas exkurzie bude podané občerstvenie. 

 

Vložné ( účastnícky poplatok): 36 EUR / osoba (netýka sa autorov prezentovaných 

príspevkov zaradených do programu konferencie). 

Vložné pokrýva organizačné náklady na dopravu počas exkurzie, občerstvenie počas 

konferencie, elektronický zborník príspevkov, exkurzného sprievodcu, DPH).  

Vložné prosíme uhradiť po prihlásení, najneskôr do 10.10.2018 na účet: 

IBAN: SK12 1100 0000 0026 2272 0044 

č. 2622720044/1100 v Tatra banke, variabilný symbol: 1718102018, poznámka: názov 

organizácie alebo meno účastníka 

Doplňujúce údaje pre medzinárodný platobný styk: 

Majiteľ účtu: Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda 11, 040 01 Košice, Slovensko 

Názov účtu: MESTSKÉ LESY KOŠICE 

Banka: Tatra banka a.s., pobočka Košice, Štúrova 28, 040 01 Košice 

BIC-SWIFT Code: TATRSKBX 

 

Výdavky za ubytovanie s raňajkami uhradia ubytovaní účastníci priamo na recepcii hotela.  

(Netýka sa autorov prezentovaných príspevkov zaradených do programu konferencie, ktorým 

bude poskytnuté zdarma - na náklady organizátora). 

 

Prihlášku na návratke (potvrdenie účasti) prosíme zaslať emailom najneskôr do 5.10.2018 na 

melesko@meleskosice.sk 

Účasť a príp. rezervácia ubytovania Vám bude e-mailom spätne potvrdená organizátorom.  

 

 

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok sa obráťte na: 

Kontaktné osoby: 

- prihlášky - potvrdenie účasti, požiadavky na ubytovanie:  

  Ing. Gabriela Adamčáková: +421 918 873332, e-mail: melesko@meleskosice.sk 

- ostatné informácie : 

  Ing. Miroslav Tököly- tel. +421 907 932447, e-mail: miroslavtokoly@meleskosice.sk 
 

Informácie a definitívny program konferencie budú prístupné aj na : www.meleskosice.sk 
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