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P R I H L Á Š K A 

 
na 21. SLOVENSKÚ ONOMASTICKÚ KONFERENCIU s názvom 

 

VLASTNÉ MENÁ V INTERDISCIPLINÁRNOM KONTEXTE 

 

Nitra, 10. – 12. 09. 2019 

 

Meno, priezvisko  
titul/y 

 

 

Pracovisko 

 
doktorand 

A N 

Adresa pracoviska 

 

E-mailový kontakt  

TÉMA   
REFERÁTU 

 

Navrhovaný rokovací okruh (vyznačte podčiarknutím):       

1. Teoretické otázky onomastiky  

2. Analýza jednotlivých onymických sústav  

3. Onomastická terminológia  

 
Abstrakt príspevku (v jazyku príspevku – rozsah 20 riadkov): 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:onomastika2019@gmail.com
mailto:ksjl@ukf.sk
http://www.ksjl.ff.ukf.sk/


     

 

 

 

 

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Filozofická fakulta 

Katedra slovenského jazyka a  literatúry, 
Fakulta stredoeurópskych štúdii 

Ústav maďarskej jazykovedy a  literárnej vedy 
a 

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV  
 

         +421 (0) 37/64 08 476     onomastika2019@gmail.com, ksjl@ukf.sk 

 

telefón:  +421 (0) 37/64 08 476   IČO:    00157716     e-mail:  onomastika@gmail.com web: www.ksjl.ff.ukf.sk 

Úhrada konferenčného poplatku 

 

Konferenčný poplatok vo výške 80,- € (doktorandi 70,- €) je možné uhradiť iba 

prevodom na účet vyhradený na tento účel.  

Údaje pre bezhotovostný platobný styk 

 

Názov banky:  Štátna pokladnica 

Názov účtu:  Bežný účet Filozofickej fakulty UKF v Nitre 

Majiteľ účtu:  Univerzita Konštantína filozofa v Nitre 

Sídlo:   Trieda  Andreja Hlinku 1, 94974  Nitra 

IČO:   00157716 

IBAN:   SK54 8180 0000 0070 0007 3076 

SWIFT:  SPSRSKBA 

 

Variabilný symbol : 102 217 

 

Variabilný symbol uvádzajte vo všetkých materiáloch, ktoré sa týkajú konferencie. 

V poznámke pre príjemcu uveďte meno a priezvisko účastníka konferencie (pre 

uľahčenie identifikácie platby). 

 

V prípade, že potrebujete vystaviť faktúru na zaplatenie konferenčného poplatku, 

prosíme zaslať v návratke nasledujúce údaje: meno a priezvisko, názov inštitúcie, jej 

adresu a IČO. 

 

Žiadam vystaviť faktúru na zaplatenie konferenčného poplatku: 

meno a priezvisko: 

názov inštitúcie: 

adresa inštitúcie: 

IČO inštitúcie:  
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