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Registrácia 

Predregistrácia účastníkov prebieha elektronicky cez záložku Registrácia na stránke 
www.ff.unipo.sk/kolokvium do 31. 7. 2017. Zoznam aktuálne prihlásených účastníkov je 
k dispozícii cez záložku Zoznam. 

 

 
Abstrakt 
Zasielanie abstraktov do tlačeného zborníka je možné cez záložku Abstrakt na stránke 
www.ff.unipo.sk/kolokvium do 31. 7. 2017. Odoslanie abstraktu je možné do 31. 7. 2017. 
Prosíme o dodržanie rozsahu abstraktu: 1800 - 5400 znakov vrátane medzier. 
Predpokladané vydanie zborníka abstraktov: v čase konania kolokvia. 

 

Poplatky 
 
Publikačným výstupom bude  

 recenzovaný zborník abstraktov, ktorý vyjde v printovej podobe a dostane ho každý 
účastník (predpokladaný termín je v čase konania konferencie),  

 recenzovaný konferenčný zborník plných príspevkov, ktorý vyjde v elektronickej 
podobe v priebehu roka 2018. 
 
Poplatok za aktívnu účasť je 30 EUR (pokrýva administratívne a organizačné výdavky 
spojené s konferenciou, vydanie zborníka abstraktov). 
 
Spôsob úhrady: Poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet Prešovskej univerzity. 
 
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0007 8205  
SWIFT CODE: SPSRSKBA 
Variabilný symbol: 101211 
Do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka a názov konferencie (KMJ 2017). 
Číslo účtu je platné pre tuzemské aj zahraničné platby. 
 
Názov banky: 
Štátna pokladnica 
Radlinského 32 
810 05  Bratislava 15 
 
Názov majiteľa/prijímateľa účtu/platby: 
Filozofická fakulta 
Prešovská univerzita 
Ul. 17. novembra 1 
080 78  Prešov 
Slovensko 
 

Stravovanie 

Stravovanie poskytne spoločnosť Magister, s. r. o., ktorá prevádzkuje školskú jedáleň 

(www.donaskaodmagistra.sk/kontakt.html).   

http://www.ff.unipo.sk/kolokvium
http://www.ff.unipo.sk/kolokvium


Objednanie stravovania je možné cez záložku Stravovanie na stránke 

www.ff.unipo.sk/kolokvium do 31. 8. 2017. V prípade, že chcete zmeniť rezerváciu, odošlite 

ešte raz formulár.  

Suma stravovacej jednotky je 3,50 EUR za raňajky/obed/večeru. V súvislosti s možnosťou 

účasti na raute budú účastníci konferencie kontaktovaní pred konaním konferencie (v čase 

zostavovania programu). 

Ubytovanie si zabezpečí každý účastník sám.  
Odporúčame využiť ubytovacie zariadenia v blízkosti školy: 

 Študentský domov PU (tzv. nový internát, vo vysokoškolskom areáli) 
Ul. 17. novembra č. 11, Prešov 
- možnosť ubytovania pre 20 záujemcov (k dispozícii 5 buniek po 2 izby, na 

jednej izbe 2 osoby) 
- cena za noc: 12 EUR (platba v hotovosti pri príchode na vrátnici internátu, 

ubytovaný dostane potvrdenie o zaplatení ubytovania) 
- odporúčame skorú rezerváciu ubytovania, najneskôr do 31. 8. 2017 
- kontakt: martina.basistova@unipo.sk 
www.unipo.sk/sdj/vseobecne-informacie/ubytovanie/hostia/ 
 

 Penzión Mladosť (v blízkosti vysokoškolského areálu za riekou Torysa) 
Súkromná stredná odborná škola 
Pod Kalváriou 36, Prešov 
http://www.sluzby-mladost.sk/sluzby/penzion/penzion/ 

 

 Hotel Lineas (na polceste medzi FF PU a železničnou a autobusovou stanicou) 
Budovateľská 14, Prešov  
www.lineas.sk 

 

 Študentský domov Technickej univerzity (na polceste medzi FF PU a železničnou 
a autobusovou stanicou) 

Budovateľská 13, Prešov 
www.sdaj.tuke.sk/sdb13.html 

 

 Študentský domov Technickej univerzity (na polceste medzi FF PU a železničnou 
a autobusovou stanicou) 

Budovateľská 31, Prešov 
www.sdaj.tuke.sk/sdb31.html 

 

Kontakt 

Prešovská univerzita v Prešove 
Filozofická fakulta 
Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií 
Katedra slovenského jazyka 
Ul. 17. novembra 1 
080 78 Prešov 
SLOVENSKO 
tel.: +421 51 75 70 842 (sekretariát inštitútu) 
mail: kolokvium2017@ff.unipo.sk 

http://www.ff.unipo.sk/kolokvium
mailto:kolokvium2017@ff.unipo.sk

