Slovenská chemická spoločnosť
FCHPT STU
Radlinského 9/1111
812 37 Bratislava
Slovensko

Miesto konania:
Tatranské Matliare, 930 m.n.m.
http://www.sorea.sk/hotely.asp?lo=1&id=16

57. zjazd
chemických spoločností
Organizačný výbor:
Dušan Velič - predseda
Miloš Revús - podpredseda za SSPCH
Vladimír Báleš - podpredseda za SSCHI
Ján Knopp - podpredseda za SSBMB
Jozef Čižmárik - podpredseda za SFS
Michal Uher - vedecký tajomník
Pavel Drašar - vedecký tajomník
Martin Jambrich - koordinačný tajomník
Zuzana Hloušková - hospodár
Markéta Bláhová - hospodár
Marta Sališová - organizačný tajomník
Monika Aranyosiová - výkonný tajomník
Kontakt:
Slovenská chemická spoločnosť
Radlinského 9/1111
812 37 Bratislava
schs@chtf.stuba.sk
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4. - 8. september 2005
Vysoké Tatry

Vážení priatelia,
v mene organizačného výboru,
garantov a sponzorov je nám potešením
Vás pozvať na náš spoločný chemický
zjazd vo Vysokých Tatrách v roku 2005.
Centrom zjazdu bude hotelový komplex
Hutník situovaný v Tatranských Matliaroch
s priamym prístupom k najvýznamnejším
tatranským lokalitám i s možným
rozšírením ubytovacích kapacít. Hneď na
úvod prichádzame so zmenou, veríme s
pozitívnou, a tou je presun do hotelového
komplexu s istým a treba povedať aj
zaslúženým komfortom.
S týmto je
spojená aj naša enormná snaha o udržanie
prijateľnej ceny, vyvažovanej vložným.
Náklady na osobu na celú konferenciu „all
inclusive“ sú odhadované na
175 Euro,
čo predstavuje ubytovanie, plnú penziu,
občerstvenie, párty, opekačku a využitie
plavárne, kolkárne a minigolfu. Ďalšou
výhodou
hotelového
komplexu
je
prehĺbenie
spoločensko-odborného
charakteru zjazdu, ktoré práve umožňuje
centrálne ubytovanie a stravovanie v
spojení
s
plejádou
pozvaných
prednášajúcich.
Otváraciu prednášku
prisľúbil predniesť
nositeľ Nobelovej ceny za chémiu z roku
1999 Prof. Zewail z Kalifornského
inštitútu technológie.

Predbežný program s príspevkami vo
všetkých oblastiach chémie:

Predbežná prihláška:
( vrátiťobratom osobne, alebo najneskôr
do Troch Kráľov, 6. januára 2005
a to poštou alebo cez
http://schs.chtf.stuba.sk )
Priezvisko :
Meno:
Titul(y):
Pracovisko :
Adresa :

Mám záujem o :
*

2. cirkulár, voľte len jednu možnosť

na môj email:
na môj fax:
na moju adresu (prosíme, len vo
výnimočných prípadoch)

Tešíme sa na Vašu účasť. OV
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*

aktívnu účasť

*

účasť ako zástupca firmy

*

počet doprevádzajúcich osôb :____

*

iné :

