
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, Sekcia systematickej botaniky a geobotaniky 
Botanický ústav SAV, Oddelenie taxonómie vyšších rastlín 

a Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure 
 

Vás srdečne pozývajú na podujatie 
 

Exkurzia na veľkomoravské hradisko pri Svätom Jure 
spojené s prehliadkou pamätnej tabule A. Zahlbrucknera v Svätom Jure,  

Vlastivednej expozície Dejiny mesta Sv. Jur v Literárnom a vlastivednom múzeu 
a spoločenským posedením v Horskom hoteli Eva (v mestskej časti Neštich), 

 
ktoré sa uskutoční vo štvrtok 3. septembra 2009 

 
pri príležitosti životných jubileí 

 
RNDr. Kamily Zahradníkovej, CSc. 

a RNDr. Magdalény Peniaštekovej, CSc. 
 
Zraz účastníkov: o  9.45 hod. na autobusovej zastávke na Krajinskej ulici vo Sv. Jure. 
Program: spomienka na významného svetového botanika, jurského rodáka A. Zahlbrucknera 
pri jeho pamätnej tabuli na jeho rodnom dome vo Sv. Jure; prehliadka Vlastivednej expozície 
Dejiny mesta Sv. Jur v Literárnom a vlastivednom múzeu; terénna exkurzia s odborným 
výkladom na trase Sv. Jur – veľkomoravské hradisko (– prípadne aj hrad Biely Kameň). 
Exkurziu ukončíme malým spoločenským posedením v Horskom hoteli Eva na konci 
mestskej časti Neštich. 
Odchod do Sv. Jura je individuálny; možný je napr. linkovým autobusom z AS Bratislava-
Mlynské Nivy o 9.10 hod. (Na autobus je možné nastúpiť aj na zastávkach Bajkalská ul. o 
9.20, BA-Predmestie o 9.27, BA-Krasňany o 9.32 a pod.).  
 
Upozornenie: kapacita spoločenskej sály je obmedzená! Návšteva múzea a tekuté 
občerstvenie v hoteli je zdarma. Ostatné náklady (cestovné a slávnostný obed v hoteli) si 
účastníci hradia sami. 
 

Tešíme sa na účasť! Dobrá nálada a spomienky sú vítané! 
 
RNDr. Eleonóra Michalková, CSc.                            RNDr. Pavol Mereďa 
Členka Hlavného výboru SBS                                       Vedecký tajomník SBS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prihláška: 

Mám záujem o exkurziu – Meno: .................................................................................... 

Objednávam si  obed (zakrúžkujte typ):       mäsitý         bezmäsitý 

Podpis: ..............................................................................................................................  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prihlášky zasielajte do 15. 8. 2009 na adresu: 
RNDr. Eleonóra Michalková, CSc., Dúbravská cesta 14, 845 23 Bratislava, alebo 
elektronicky: eleonora.michalkova@savba.sk alebo na tel. 02/59426132 (práca), prípadne na 
mobil: 02/0915512912 (aj formou SMS-správy). 


