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9. - 11. októbra 2006
v rekreačnom areále Predná Hora

Správa Národného parku 
Muránska planina

Vás pozýva

na konferenciu 
pri príležitosti 30. výročia 

ochrany prírody Muránskej planiny

„Muránska planina 
ochrana, výskum a využívanie“

V rámci konferencie sa uskutoční 
spomienkový seminár na Ing. RNDr. Dezidera Magica.



Organizačné pokyny:
Program:            
9.10. - 10.10.2006 (pondelok – utorok)............KONFERENCIA
11.10.2006 (streda)............................................EXKURZIA

Prihláseným účastníkom zašleme podrobný program konferencie.

Vložné  na konferenciu v hodnote 400,- Sk uhradí účastník priamo na mieste 
konferencie.

Náklady  na  dopravu,  stravovanie  a  ubytovanie  si  hradí  každý  účastník. 
Cenník  rekreačného  areálu  Predná  Hora  je  dostupný  na  webovej  stránke 
www2.prednahora.sk. Ceny budú upravené podľa počtu účastníkov.

Prihlášky  posielajte  najneskôr  do  15.  júna  2006  písomne  alebo 
elektronicky na adresu:

✗ Správa NP Muránska planina, J. Kráľa 12, 050 01 Revúca              
✗ e-mail: snpmp@sopsr.sk

Lokalizácia : Konferencia sa bude konať v priestoroch rekreačného areálu 
Predná Hora, ktorý sa nachádza medzi obcami Muráň a Červená Skala na 

hranici  NP  Muránska 
planina.  Vzdialenosť  od 
oboch obcí je cca 10 km. 
V  prípade,  že  nemáte  k 
dispozícii  vlastné  moto-
rové vozidlo, môžete vy-
užiť  verejnú  autobusovú 
dopravu – spoje premáva-
júce  z  obce  Muráň  do 
Muránskej Huty alebo do 
Popradu,  prípadne  spoje 
premávajúce  z  Červenej 
Skaly do Muráňa. Od au-
tobusovej zastávky je re-

kreačný areál vzdialený ešte cca 3 km.

Bližšie  informácie Vám  poskytnú  pracovníci  Správy  NP  Muránska 
planina na čísle 058/4422061 alebo 058/4881790.

Záväzná prihláška
Muránska planina – ochrana, výskum a využívanie

Meno, priezvisko, titul:...................................................................................

Organizácia:...................................................................................................

tel.:..............................fax:..............................e-mail:....................................

Záväznú objednávku prosím označte krížikom:

Ubytovanie:
9.10. - 10.10.2006
10.10. - 11.10.2006

Stravovanie:
9.10.2006 10.10.2006 11.10.2006

Raňajky (80,-Sk)
Obed (130,-Sk)
Večera (90,-Sk)

Požadujem vegetariánsku stravu: áno  nie 
Prezentácia príspevkov:
Chcem predniesť - ústny príspevok áno  nie  

- poster áno  nie 
Predbežná téma príspevku:

.........................................................................................................................
Exkurzia:
Mám záujem o exkurziu: áno  nie 
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