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 Organizačný výbor 
RNDr. Milan Lehotský, CSc., Mgr. Ján Novotný, PhD., doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. 
 
 Miesto konania 

Košice, Univerzita P. J. Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Ústav geografie, Jesenná 5 
 
 Program konferencie 

 
8. 9. 2010 (streda) 
Príchod a prezentácia účastníkov (od 15.00) 
 
9. 9. 2010 (štvrtok) 
Príchod a prezentácia účastníkov (8.30 - 12.00); možnosť zúčastniť sa na plenárnom 
rokovaní kongresu Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV (od 8.45) 
Otvorenie konferencie – 14.00 
14.15 - 17.00 – Rokovanie konferencie 
17.00 – možnosť zúčastniť sa na Valnom zhromaždení SGS pri SAV 
19.00 – Slávnostná recepcia  (spolu s účastníkmi kongresu SGS) 
 
10. 9. 2010 (piatok) 
9.00 - 16.00 - Rokovanie konferencie 
16.30 – Valné zhromaždenie Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV 
 
11. 9. 2010 (sobota) – exkurzia 
Slovenské rudohorie, Slovenský kras – prehliadka sprístupnenej jaskyne (spolu s účastníkmi 
kongresu SGS) – začiatok 9.00 
 
Konferencia Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV prebehne paralelne s kongresom 
Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV. V prípade záujmu zúčastniť sa oboch podujatí, 
kontaktujte organizačný výbor kongresu. Viac o kongrese SGS pri SAV nájdete adrese: 
http://geografia.science.upjs.sk/clanok/2-cirkular
 
 Stravovanie 

Raňajky a večere budú v mieste ubytovania, teda v priestoroch Študentského domova na 
Medickej ulici. 
Cena: raňajky cca cca 2,50 €, večera cca 3,5 €. Obed bude v jedálni v mieste konania 
prednášok (Šrobárova ul.) v cene cca 4 €. 
 
 Ubytovanie v študentských domovoch 

Vzhľadom na kapacitné možnosti, ubytovanie bude realizované na niekoľkých miestach, 
ležiacich v jednej lokalite: v univerzitnom študentskom domove na Medickej 4 a 6 (8 - 15 € 
/osobu – cca 35 osôb), v Domove mládeže, Medická 2, (9,46 € /osobu – cca 20 ľudí) a v 
Školskom internáte na  Považskej 7, (8,89 - 16,79 € /osobu). Pre tých, ktorí uprednostnia 
hotelové ubytovanie, ponúkame prehľad vybraných hotelov 
(http://geografia.science.upjs.sk/clanok/2-cirkular), v ktorých si ubytovanie objednajte 
samostatne. 
 
 Organizačné zabezpečenie 

Pre prednesenie príspevkov bude k dispozícii bežná projekčná a výpočtová technika.  
 

Prihláseným účastníkom zabezpečíme stravovanie, ubytovanie a dopravu počas exkurzie. 
Poplatky za ubytovanie v internátoch a strava sa platí samostatne pri prezentácii, 
občerstvenie počas spoločenského večera 9.9. je zahrnuté v konferenčnom poplatku. 
 

Ostatné pokyny – poloha ubytovní a prednáškových miestností, podrobný program a 
zaradenie prednášok budú zverejnené v 2. cirkulári a tiež na stránkach kongresu SGS pri 
SAV. 
 

http://geografia.science.upjs.sk/clanok/2-cirkular
http://geografia.science.upjs.sk/clanok/2-cirkular


 Pokyny pre vypracovanie príspevkov 
K publikovaniu je potrebné pri prezentácii alebo počas konania konferencie odovzdať 
príspevok v digitálnej podobe, napísaný v editore Word. Jazyky: slovenský, český, anglický. 
Maximálny rozsah: 6 strán A4 vrátane príloh, veľkosť písma 12 a riadkovanie 1,5. Príspevok 
má obsahovať: názov, názov v angličtine, anglický abstrakt max. 5 riadkov, 3 - 5 kľúčových 
slov, vlastný text s vyznačením miest, kde majú byť zaradené prílohy, anglické summary v 
rozsahu min. pol strany (u anglických textov slovenské). 
 

Prílohy odovzdajte ako samostatné súbory vo formáte *.jpg s rozlíšením  min. 300 dpi, grafy 
vo formáte *.xls. Prílohy môžu mať maximálny rozmer 200x130 mm. Podľa možnosti 
nezaraďujte fotografie. Pokyny platia najmä pre časopis Geographia Cassoviensis, redakcie 
Geografického časopisu a časopisu Geomorphologia Slovaca et Bohemica budú 
komunikovať s autormi individuálne. 
 

Príspevky prejdú štandardným oponentským konaním a na základe rozhodnutia redakčných 
rád Geografického časopisu a časopisov Geomorphologia Slovaca et Bohemica a  
Geographia Cassoviensis budú publikované. 
 
 Konferenčné poplatky 

Člen ASG 40 €, ostatní 50 €, učitelia ZŠ, SŠ 25 €, študenti bakalárskeho a magisterského 
stupňa 15 € (znížený poplatok 40 € platí pre členov, ktorí majú zaplatené členské príspevky 
za rok 2009) 
Vložné zahŕňa prenájom techniky a miestností, úvodnú recepciu (9.9.), občerstvenie, vydanie 
zborníka abstraktov a publikovanie príspevkov v časopisoch (Geografický časopis – výber, 
ostatné Geomorphologia Slovaca et Bohemica, Geographia Cassoviensis). 
  
Spôsob úhrady 
Prevodom na účet ASG 
 
Názov účtu: Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV 
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Suché mýto 6, 811 03 Bratislava  
Číslo účtu: 0011480177/0900 
VS: 62010 
 
IBAN: SK63 0900 0000 0000  1148 0177 
SWIFT: GIBASKBX 
 
 Kontakt 

Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV 
Štefánikova 49, 814 73, Bratislava, Slovakia  
Telefón: 02/ 57 510 209 
e-mail: geognovo@savba.sk 
 
 Dôležité termíny 

 
o 21. 6. 2010 – registrácia a zaslanie abstraktov 
o 21. 6. 2010 – zaplatenie konferenčného poplatku, v prípade platby po termíne je vložné 

zvýšené o 10 € 
o 9. 9. 2010 – odovzdanie príspevkov na publikovanie 

 
 Registrácia 

Prihlásiť sa na konferenciu a rezervovať si ubytovanie a stravu môžete prostredníctvom on-
line formulára na adrese: http://geografia.science.upjs.sk/formular/konferencia-asg-registracia
V prípade, že budete chcieť urobiť neskôr nejaké zmeny, vyplňte nový formulár alebo sa 
obráťte priamo na organizátora. 

http://geografia.science.upjs.sk/formular/konferencia-asg-registracia
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