


 

 

 

1. CIRKULÁR / 1ST ANNOUNCEMENT 

 

Organizačný výbor / Organizing committee 
RNDr. Milan Lehotský, CSc. – predseda 
doc. RNDr. Pavel Bella, PhD. 
Mgr. Ján Novotný, PhD. 
Ing. Anna Kidová, PhD. 
Mgr. Miloš Rusnák, PhD. 
Mgr. Ján Sládek, PhD. 
 
Adresa organizačného výboru / Organizing committee address 
Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava, Slovenská republika 
Tel.: +421 2 57 510 209 
Fax: +421 2 52 491 340 
E-mail: asg.conference2016@gmail.com 
 
Miesto konania / Conference venue 
Univerzitné stredisko Zuberec, Brestová 380 (http://zuberec.uniza.sk/) 
 
Predbežný program / Preliminary program 
4. 10. 2014 12.00 – 14.00 registrácia účastníkov 
  14.00 – 18.00 otvorenie konferencie, referáty a diskusia 
  19.00  Valné zhromaždenie ASG pri SAV 
5. 10. 2014 09.00 – 18.00 referáty a diskusia, posterová sekcia 

19.00  spoločenská večera 
6. 10. 2014 09.00 – 16.00 exkurzia 
 

 
  



 

 
 
Referáty / Contributions 
Príspevky je možné prezentovať formou klasickej prednášky alebo posterom. Rokovacími 
jazykmi budú slovenčina, čeština, poľština prípadne angličtina. Prezentácie a postery musia 
byť pripravené v anglickom jazyku. Konferenčné priestory budú zabezpečené štandartnou 
prezentačnou technikou. 
Rozšírené abstrakty referátov budú publikované v konferenčnom zborníku; treba ich zaslať 
v termíne do 31. 5. 2016 v elektronickej forme na adresu asg.conference2016@gmail.com. 
Abstrakty budú akceptované v anglickom jazyku. Pri formátovaní abstraktov použite, prosím, 
priložený vzor. Vedecké príspevky spracované podľa prednesených referátov možno 
publikovať po absolvovaní štandardného recenzného konania a na základe rozhodnutia 
redakčnej rady v časopise Geomorphologia Slovaca et Bohemica; príspevky v elektronickej 
forme treba zaslať redakcii časopisu na adresu geogezab@savba.sk v termíne 
do 31. 10. 2016. 
 

 
 
Účastnícky poplatok a spôsob úhrady / Payments 
Účastnícky poplatok vo výške 60 € zahŕňa organizačné náklady a konferenčné materiály, 
vydanie zborníka abstraktov, občerstvenie počas prestávok, spoločenskú večeru 5. 10., 
dopravu počas exkurzie, časť nákladov je určených na vydanie časopisu Geomorphologia 
Slovaca et Bohemica; pre študentov je účastnícky poplatok 30 € (musí byť doložený status 
študenta).  
 

Platba konferenčného poplatku bude spojená so zaplatením ubytovania a stravy do jednej 
sumy. Na základe Vašej registrácie Vám zašleme informáciu o presnej výške Vašej platby 
a platobné inštrukcie. Poplatky treba uhradiť v termíne do 31. 5. 2016. 
 
Ubytovanie / Accommodation 
Univerzitné stredisko Žilinskej univerzity sa nachádza v prírodnom prostredí obce Zuberec 
na úpätí Západných Tatier, neďaleko vstupu do Roháčskej doliny a Múzea oravskej dediny. 
Ubytovanie sa poskytuje v samostatne stojacich štvormiestnych chatkách s dvomi spálňami 
po dve postele (s možnosťou prísteliek). 
 



 

Dôležité termíny / Important dates and deadlines 
31. 5. 2016 - záväzná registrácia účasti cez zaslanie vyplnenej elektronickej prihlášky na 

adresu asg.conference2016@gmail.com 
- zaslanie abstraktu príspevku na adresu asg.conference2016@gmail.com 

31. 5. 2016 - konečný termín pre platbu konferenčného poplatku prevodom na účet ASG 
pri SAV (účastnícky poplatok uhradený v hotovosti priamo na mieste bude 
zvýšený o 10 €) 

31. 8. 2016 - 2. cirkulár vrátane konečného programu konferencie 
31.10. 2016 - zaslanie príspevkov na publikovanie na adresu geogezab@savba.sk 
 

 

 

 

 


