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SPRAVODAJCA 

 
Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV 

SPRÁVA  O  ČINNOSTI 
 

ASOCIÁCIE SLOVENSKÝCH GEOMORFOLÓGOV PRI SAV ZA ROK 2010 

Aj v roku 2010 pokračovala Asociácia slo-
enských geomorfológov pri SAV vo vyvíjaní 
aktivít podporujúcich rozvoj geomorfológie na 
Slovensku. Za najvýznamnejšiu udalosť v ži-
vote slovenskej geomorfológie možno v tomto 
roku považovať 6. vedeckú konferenciu ASG 
pri SAV, ktorá sa pod mottom Geomorfológia 
a globálne environmentálne zmeny uskutočnila 
v dňoch 8. – 11. septembra 2010 v Košiciach. 
Podujatie prebiehalo paralelne s 15. kongresom 
SGS pri SAV. V rámci tohto stretnutia sa ko-
nalo aj mimoriadne Valné zhromaždenie ASG 
pri SAV. Viac o tom, čo sa odohralo v Koši-
ciach sa dočítate v osobitnej správe. 

Čiastočne sa podarilo obnoviť prednáškovú 
činnosť. V októbri, v rámci prezentácie Poz-

natky a zážitky zo služobných ciest do Austrálie 
a Japonska, priblížil M. Lehotský svoje po-
strehy zo 7. medzinárodnej konferencia IAG – 
Geomorphology 2009, ktorá sa konala v Mel-
bourne, ako aj z návštevy pracoviska The Civil 
Engineering Research Institute for Cold Re-
gion of Public Works Research Institute of Ja-
pan v meste Sapporo. V rámci prednášky bola 
veľká pozornosť venovaná najmä aktuálnym 
problémom geomorfologického výskumu 
v Austrálii a na ostrove Hokkaidó. Prezentácia 
vyvolala veľký záujem účastníkov (Obr. 1), 
preto zostáva len dúfať, že v budúcnosti sa po-
darí zvýšiť frekvenciu takýchto podujatí. 

Tak ako po minulé roky, aj v roku 2010 sa 
viacerí členovia asociácie zúčastnili na výroč-

Obr. 1 Prednáška M. Lehotského o Austrálii a Japonsku 
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nej konferencie České asociace geomorfologů 
(ČAG) Stav geomorfologických výzkumů v ro-
ce 2010. Stretnutie geomorfológov z Českej 
republiky, Slovenska a Poľska, ale aj napríklad 
zo Sudánu, sa konalo 11. – 13. mája 2010 
v Brannej v pohorí Hrubý Jeseník. Okrem bo-
hatého odborného programu bola príjemným 
spestrením aj nočná prehliadka miestneho stre-
dovekého hradu Kolštejn. 

Za jednu z najdôležitejších aktivít asociácie 
možno aj naďalej považovať vydávanie časopi-
su Geomorphologia Slovaca et Bohemica. Od 
roku 2010 pracuje jeho redakčná rada v novom 
medzinárodnom zložení. Sprísnilo sa aj posu-
dzovanie príspevkov, ktoré v súčasnosti majú 
dvoch recenzentov. Prvé číslo vyšlo na jeseň 
roku 2010, druhé vychádza teraz. Časopis bol 
prihlásený do databázy SCOPUS a veríme, že 
v blízkej budúcnosti bude do nej aj zaradený. 
K zvýšeniu jeho kvality môžete prispieť aj vy 
svojimi zaujímavými článkami. Internetové 
vydanie časopisu a všetky ďalšie potrebné in-
formácie nájdete na adrese http://www.asg.sav.
sk/gfsb/home/index.php. 

Život, žiaľ, prináša aj smutné udalosti. 
V uplynulom roku nás opustili dvaja kolego-
via. Na jar sme sa rozlúčili s RNDr. Annou 
Greškovou, CSc. a na jeseň s doc. RNDr. Joze-
fom Kvitkovičom, DrSc. 

Finančná situácia asociácie bola v roku 
2010 nasledovná. K 1. januáru predstavoval 
majetok ASG pri SAV súhrnne 1129,94 EUR, 
k 31.12.2010 to bolo 1231,64 EUR. Prehľad 
celkovej bilancie, aj v porovnaní s predošlým 
rokom, poskytuje nasledovná tabuľka:  

Príjmy sme mali z dotácií od Rady sloven-
ských vedeckých spoločností pri SAV, z vlož-
ného na konferenciu, z členských príspevkov, 
z príspevkov na časopis a z úrokov v banke. 
Dotácia bola poskytnutá na 6. vedeckú konfe-
renciu ASG pri SAV (300 EUR), na Spravo-
daj (100 EUR), na prevádzkové náklady (100 
EUR) a na zaplatenie členského príspevku 
v medzinárodnej geomorfologickej asociácii 
(120 EUR). 

Na 6. vedeckú konferenciu ASG pri SAV 
v Košiciach boli celkové náklady vo výške 
399,18 EUR. V rámci toho bolo hradené občer-
stvenie a príprava konferenčných materiálov. 

Väčšina ostatných výdavkov smerovala na 
vydávanie časopisu (vrátane Spravodaja) a ďal-
šie prevádkové náklady. Medzi najvyššie polo-
žky patrili faktúry za zviazanie časopisu (spolu 
428,01 EUR) a nákup tonerov a papiera 
(224,66 EUR). 

V roku 2011 bude pokračovať vydávania 
časopisu Geomorphologia Slovaca et Bohemi-
ca. ASG pri SAV sa ďalej bude podieľať na 
príprave dvoch podujatí v rámci Slovenska. 
V termíne 9. – 12. Apríla 2011 sa v Smoleni-
ciach uskutoční medzinárodný workshop Late 
Miocene Trans-Paratethys Regional Scale E-
volution of the Danube River Basin – Western 
Black Sea System & Danube Catchment Area 
Paleogeography and  Geodynamics 
(EUROCORES - TOPO-EUROPE Source & 
Sink Workshop) zameraný na neogénny vývoj 
Panónskej panvy. Na jeseň nás potom čaká už 
ôsme pokračovanie tradičnej konferencie Vý-
skum, využívanie a ochrana jaskýň (3. – 6. ok-
tóber 2011, Demänovská Dolina). Významné 
medzinárodné podujatie nás čaká aj koncom 
októbra. Bude ním Carpatho-Balkan-Dinaric 
Conference on Geomorphology a konať sa bu-
de v dňoch 17. - 20. októbra 2011 v obci Ostra-
vice. Táto konferencia bude do istej miery aj 
náhradou za tradičné podujatie Stav geomorfo-
logických..., ktoré sa zrejme v roku 2011 samo-
statne neuskutoční. 

Podrobnejšie informácie o spomínaných ak-
ciách ako aj veľa ďalších aktualít nájdete na 
našej stránke (www.asg.sav.sk), ktorej obsah 
sa snažíme pravidelne obnovovať. 

 
Ján Novotný 

Majetok 31.12.2009 31.12.2010 
kasa 9,48 140,57 
banka 1120,46 1091,07 
spolu 1129,94 1231,64 
   
Príjmy 2009 2010 
členské 183 204 
dotácie 300 620 
konferencia 975 475 
iné 18,07 25,36 
Spolu 1476,07 1324,36 
   
Výdavky 2009 2010 
zásoby 752,56 623,84 
služby 1388,1 478,63 
iné 283,41 120,19 
spolu 2424,07 1222,66 
   
Rozdiel -948 101,7 
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V dňoch 8. – 11. septembra sa v Košiciach 
na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika ko-
nala 6. vedecká konferencia Asociácie sloven-
ských geomorfológov pri SAV Geomorfológia 
a globálne environmentálne zmeny (paralelne 
s 15. kongresom Slovenskej geografickej spo-
ločnosti pri SAV). Spomedzi tridsiatich piatich 
účastníkov podujatia mali okrem slovenských 
geomorfológov zastúpenie aj zástupcovia 
z Poľska a Sudánu. 

Rokovanie konferencie bolo rozdelené do 
štyroch blokov, do ktorých bolo celkovo zara-
dených dvadsať šesť prednášok. Najväčšie za-
stúpenie mali príspevky venované fluviálnej 
geomorfológii a riečnej krajine. V rámci tohto 
okruhu bola prezentovaná široká paleta tém 
a riešených problémov, od hodnotenia morfo-
lógie a dynamiky menších štrkonosných riek 
(E. Rojan a kol., A. Kidová, M. Frandofer, M. 
Rusnák), cez otázky klasifikácie riečnych úse-
kov Nílu (B. O. Bashir), komplexný geomor-
fologický a sedimentologický výskum rieky 
Dunaj (J. Novotný a kol.) až po hodnotenie 
ripariálnej vegetácie (M. Lehotský a kol.), 
zmeny riečnej krajiny (M. Cebecauerová) 
a využitie nových technológií pri hodnotení 

revitalizovaných riečnych systémov (M. Mi-
chalková). 

Tradične silné zastúpenie mali aj príspevky 
z oblasti geomorfológie krasu. Venované boli 
morfológii a vývoji riečnych dolín v špecific-
kých podmienkach krasových území (J. Jakál, 
P. Bella a kol., A. Petrvalská) ako aj rôznym 
krasových fenoménom z rôznych kútov Slo-
venska, či už išlo o paleokras Slovenského 
krasu (Z. Hochmuth), najnovšie poznatky 
o Plaveckej jaskyni v Malých Karpatoch (P. 
Bella) alebo polja drienockej vrchoviny (P. 
Michal), či krajinné štruktúry Čachtického 
krasu (M. Vrábeľ). 

Ďalšie príspevky sa zaoberali modelovaním 
dlhodobého vývoja reliéfu a jeho morfometric-
kou analýzou (J. Minár a M. Vích, M. Jenčo), 
problematikou zarovnaných povrchov (J. Koš-
ťálik), otázkou dlhodobého vývoja masívu Ba-
bej hory (A. Łajczak), morfoštruktúrami Vi-
horlatských vrchov (L. Dzurovčin), problema-
tikou zosuvov a katastrôf (A. Medveďová, J. 
Košťálik, V. Čech a J. Krokusová), otázkami 
glaciálneho reliéfu v Nízkych Tatrách (A. Gaj-
doš) alebo ronovými procesmi (P. Papčo). 

6. vedecká konferencia Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV 

„Geomorfológia a globálne environmentálne zmeny“ 

Obr. 1 Účastníci fyzicko-geografickej exkurzie v rámci 15. kongresu SGS pri SAV a 
6. vedeckej konferencie ASG pri SAV 
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Po skončení konferencie krátko rokovalo aj 
Valné zhromaždenie ASG pri SAV. Za najzá-
važnejšiu diskutovanú otázku možno považo-
vať výzvu vytvoriť novú mapu geomorfologic-
kého členenia Slovenska, ktorá by odrážala 
najnovšie poznatky z geologického a geomor-
fologického vývoja Karpát a Panónskej panvy. 

Okrem toho sa prítomní členovia asociácie 
uzniesli na zvýšení členského na 10 EUR roč-
ne. Tento krok je podmienený najmä nutnosťou 
vykryť financovanie dvoch čísel časopisu Geo-
morphologia Slovaca et Bohemica ročne. Zá-
pisnicu z tohto rokovania prinášane na konci 
tejto správy.  

Obr. 3 Melioračné kanály v povodí Ondavy 

Obr. 2 Obec Nižná Myšľa, zasiahnutá zosuvmi 
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Na záver konferencie mali účastníci mož-
nosť zúčastniť sa na exkurzii, spolu s ostatný-
mi účastníkmi kongresu SGS pri SAV (Obr. 
1). Trasa jej fyzicko-geografickej varianty 
viedla najskôr do obce Nižná Myšľa (Obr. 2) 
kde sme sa oboznámili s následkami nedáv-
nych zosunov. Ďalej sme prešli cez pohorie 
Slanských vrchov, s ktorých reliéfom nás o-
boznámil (L. Dzurovčin). Pokračovali sme po-

vodím Ondavy, kde nám D. Barabas priblížil 
problematiku protipovodňovej ochrany územia 
(Obr. 3). Exkurzia bola zakončená ochutnáv-
kou vín v jednej z tradičných tokajských pivníc 
(Obr. 4). 

Ján Novotný  

Obr. 4 Tokajské pivnice 
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Z Á P I S N I C A 
 

z Valného zhromaždenia Asociácie  
slovenských geomorfológov pri SAV 

zo dňa 10. 9. 2010 v Košiciach 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:   
1.  Otvorenie 
2.  Časopis Geomorphologia Slovaca et Bohe-

mica 
3.  Nová mapa regionálneho geomorfologic-

kého členenia SR 
4.  Financie a členské 
5.  Konferencia ASG pri SAV v roku 2012 
6.  Rôzne a prijatie uznesení  

 
1. OTVORENIE 

 
Mimoriadne valné zhromaždenie otvoril 

a viedol predseda ASG pri SAV M. Lehotský, 
ktorý privítal všetkých prítomných a navrhol 
program, ktorý Valné zhromaždenie schválilo. 

 
2. ČASOPIS GEOMORPHOLOGIA  

SLOVACA ET BOHEMICA 
 

M. Lehotský informoval prítomných o ak-
tuálnej situácii ohľadne vydávania časopisu 
Geomorphologia Slovaca et Bohemica. Vzhľa-
dom na kritériá hodnotenia výstupov vedeckej 
činnosti v ČR sa českým geomorfológom ne-
oplatí publikovať v periodikách, ktoré nie sú 
registrované aspoň v databáze SCOPUS. Časo-
pis bol teda v júni 2010 do tejto databázy pri-
hlásený a o jeho zaradení medzi registrované 
periodiká sa rozhodne v priebehu nasledujúce-
ho roka. V uplynulom období bola vytvorená 
nová redakčná rada časopisu s výraznejším me-
dzinárodným zastúpením. Články majú dvoch 
recenzentov. Preferujú sa texty v angličtine, 
zatiaľ budú akceptované aj príspevky v sloven-
skom a českom jazyku. Prvé číslo za rok 2010 
sa pripravuje do tlače. Finančné pokrytie roční-
ka 2010 je zabezpečené. Členovia asociácie 
diskutovali o ďalšom vydávaní časopisu a hľa-
daní finančných zdrojov naň. 

 
3. NOVÁ MAPA REGIONÁLNEHO  

GEOMORFOLOGICKÉHO  
ČLENENIA SR 

 
M. Lehotský pripomenul, že kolektív pod 

vedením J. Urbánka vytvoril vektorizovanú 

mapu regionálneho geomorfologického člene-
nia Slovenska, ktorá je spresnenou verziou ma-
py Mazúra a Lukniša a zodpovedá mierke 1:50 
000. Pri tvorbe mapy sa ukázalo ako vhodné 
vytvoriť novú mapu, ktorá by odrážala najnov-
šie poznatky z geologického a geomorfologic-
kého vývoja Karpát a Panónskej panvy. VV 
ASG pri SAV v novembri 2009 poveril M. Le-
hotského, aby s členmi slovenskej geomorfolo-
gickej obce prerokoval koncepciu vytvorenia 
nového členenia. M. Lehotský podal informá-
ciu o stave riešenia tejto problematiky. 
Z následnej diskusie na túto tému vzišli uzne-
senia č. 2/2010, 3/2010 a 4/2010. 

 
4. FINANCIE A ČLENSKÉ 

 
J. Novotný podal informáciu o finančnej 

situácii asociácie, s dôrazom na možnosti fi-
nancovania vydávania časopisu Geomorpholo-
gia Slovaca et Bohemica. Následne sa plénum 
uznieslo na úprave výšky členského. 
 

5. KONFERENCIA ASG PRI SAV  
V ROKU 2012 

 
Valné zhromaždenie diskutovalo o možnos-

tiach usporiadať následnú konferenciu ASG pri 
SAV v roku 2012, spoločne s riadnym Valným 
zhromaždením. Ochotu zorganizovať toto po-
dujatie vyjadril v mene katedry geografie Ka-
tolíckej univerzity v Ružomberku P. Bella. 
Vzhľadom na to, že toto pracovisko organizo-
valo konferenciu nedávno, v prípade záujmu 
bude uprednostnené iné pracovisko. 
 

6. RÔZNE A PRIJATIE UZNESENÍ 
 

J. Novotný pripomenul, že v roku 2011 by 
sa mala uskutočniť Karpato-balkánska geomor-
fologická konferencia, ktorú bude organizovať 
katedra Fyzickej geografie Ostravskej uni-
verzity. Tradičné podujatie ČAG „Stav geo-
morfologických výzkumů...“ bude pravdepo-
dobne jej súčasťou. 

Na záver rokovania schválilo plénum Val-
ného zhromaždenia ASG pri SAV uznesenia, 
vrátane schválenia členstva novým členom. 

Uznesenie 1/2010: Valné zhromaždenie 
ASG pri SAV navrhuje, aby časopis Geomor-
phologia Slovaca et Bohemica uverejňoval lau-
dačné príspevky pri príležitosti významného 
životného jubilea (60, 70, 75, 80, 85, 90, ... ro-
kov) členov geomorfologickej obce. 

Uznesenie 2/2010: Valné zhromaždenie 
ASG pri SAV poveruje M. Lehotského, aby 
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v koordinácii s jednotlivými geografickými 
pracoviskami na Slovensku zostavil riešiteľský 
kolektív, ktorý sa bude podieľať na vypracova-
ní novej mapy regionálneho geomorfologické-
ho členenia SR. 

Uznesenie 3/2010: Valné zhromaždenie 
ASG pri SAV navrhuje, aby vypracovanie novej 
mapy geomorfologického členenia SR z meto-
dicko-technologického hľadiska zastrešil užší 
kolektív v zložení J. Minár, J. Urbánek, J. Ja-
kál, M. Lehotský, J. Novotný, J. Beták. 

Uznesenie 4/2010: Valné zhromaždenie 
ASG pri SAV poveruje M. Lehotského, aby 
v mene ASG prI SAV komunikoval s orgánmi 
verejnej správy ohľadne tvorby novej mapy re-
gionálneho geomorfologického členenia SR 
a aby v priebehu najbližších mesiacov zorgani-
zoval pracovné stretnutie, ktoré sa bude touto 
problematikou zaoberať. 

Uznesenie 5/2010: Valné zhromaždenie 
ASG pri SAV stanovuje výšku členského 10 E-
UR, s platnosťou od 1.1.2011. 

Uznesenie 6/2010: Valné zhromaždenie 
ASG pri SAV poveruje redakčnú radu časopisu 
Geomorphologia Slovaca et Bohemica, aby za-
bezpečila prípravu dvoch čísel ročne a ich dis-
tribúciu každému členovi asociácie, ktorý má 
za daný rok uhradené členské. 

Uznesenie 7/2010: Valné zhromaždenie 
ASG pri SAV schvaľuje za nových členov: 

 
Staškovanová Veronika 
Gallay Michal 
Kidová Anna 
Skubinčan Peter 
 
V Bratislave 20. 9. 2010  

 
Overil: RNDr. Milan Lehotský, CSc.  
predseda ASG pri SAV  

Zapísal: Mgr. Ján Novotný, PhD. 
vedecký tajomník ASG pri SAV 
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Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš 
Geografický ústav SAV, Bratislava 

Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV 
Archeologický ústav SAV, Nitra 

VÝSKUM, VYUŽÍVANIE A OCHRANA JASKÝŇ 
8. vedecká konferencia 

pri príležitosti 
90. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody 

140 rokov speleoarcheologického výskumu na Slovensku 
3. – 6. 10. 2011 

Demänovská Dolina 

PRVÝ CIRKULÁR 
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Organizačný výbor: 
Predseda: Ing. Jozef Hlaváč 
Ing. Peter Gažík, Viera Granátová, Mgr. Dag-
mar Haviarová, Ing. Lýdia Jánošíková, Ing. 
Ľubica Nudzíková, RNDr. Vladimír Papáč, 
RNDr. Zuzana Višňovská, PhD., Mgr. Lukáš 
Vlček, RNDr. Ján Zelinka, RNDr. Ján Zuskin 

Vedecký výbor: 
Predseda: doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc. 
doc. RNDr. Pavel Bella, PhD., prof. RNDr. Pa-
vel Bosák, DrSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., 
Dr. Michał Gradziński, Dr. hab. Helena Herc-
man, doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., 
RNDr. Vladimír Košel, CSc., doc. RNDr. Ľu-
bomír Kováč, CSc., RNDr. Milan Lehotský, 
CSc., RNDr. Peter Malík, CSc., Dr. Jacek Pia-
secki, doc. Mgr. Martin Sabol, PhD., PhDr. 
Marián Soják, PhD., prof. Ing. Michal Zacha-
rov, CSc. 

Adresa sekretariátu: 
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

Správa slovenských jaskýň 
Hodžova 11 
SK-031 01 Liptovský Mikuláš 
Slovenská republika 

Tel.: ++421-44-5536411, 44-5536241, 44-
5536191; Fax.: ++421-44-5536311 
E-mail: bella@ssj.sk, vlcek@ssj.sk, caves@ssj.
sk 

ODBORNÉ ZAMERANIE 
 

Jaskyne predstavujú špecifické geosystémy 
s osobitnými vlastnosťami prírodných zložiek 
a procesov pod zemským povrchom. Najmä 
v krasových územiach patria medzi najmenej 
stabilné časti krajinných komplexov. Preto en-
vironmentálna ochrana jaskýň musí byť založe-
ná na vedeckých a odborných poznatkoch. Jas-
kyne ako prírodné pamiatky sú chránené z hľa-
diska ich geologických, geomorfologických, 
hydrologických, klimatických, biologických, 
paleontologických, archeologických, prípadne 
aj historických hodnôt. 

Od roku 1997 každé dva roky Správa slo-
venských jaskýň organizuje vedecké konferen-
cie s názvom Výskum, využívanie a ochrana 
jaskýň (Mlynky, 1997; Demänovská Dolina, 
1999; Stará Lesná, 2001; Tále, 2003; Demä-
novská Dolina, 2005; Ždiar, 2007; Smolenice, 
2009), ktoré sa stali pravidelným odborným 
speleologickým podujatím na Slovensku. 
V rámci ich programu sa prezentujú najnovšie 
výsledky z výskumu, monitorovania a ochrany 
jaskýň, najmä z územia Slovenska a okolitých 
štátov strednej Európy. 

Hlavné tematické okruhy prezentovanej 
problematiky: 
− geovedný výskum krasu a jaskýň 
− biospeleologický výskum jaskýň 
− environmentálny monitoring prírodných zlo-

žiek jaskynného prostredia 
− jaskynné geosystémy, environmentálna 

ochrana krasu a jaskýň 
− prevádzka sprístupnených jaskýň a iné využí-

vanie jaskýň 
− informačné systémy a dokumentácia kra-

sových javov a jaskýň 
– speleoarcheologický výskum. 

Hotel Repiská 
Demänovská Dolina 31 
okres Liptovský Mikuláš 
tel.: ++421-44-5591526 
++421-44-5591576 
fax.: ++421-44-5591527 
e-mail: repiska@repiska.sk 
http://www.repiska.sk 
 

PREDBEŽNÝ PROGRAM 
 
3. 10. 2011 (pondelok) 
18:00 – 22:00 príchod a prezentácia účastníkov 
4. 10. 2011 (utorok) 
07:30 – 08:30 raňajky 
07:30 – 09:00 príchod a prezentácia účastníkov 
09:00 – 09:20 otvorenie konferencie 
09:30 – 12:00 referáty 
12:00 – 13:30 obed 
13:30 – 18:00 referáty 
19:30 večera a spoločenské stretnutie 
5. 10. 2011 (streda) 
07:30 – 08:30 raňajky 
09:00 – 11:00 referáty 

Miesto konania hotel Repiská 
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11:00 – 11:40 posterové prezentácie 
11:40 – 12:00 ukončenie konferencie 
12:00 – 13:30 obed 
13:30 – 17:00 exkurzia – Demänovská jasky-

ňa slobody, Demänovská jaskyňa mieru 
(speleologická nenáročná, turistické ob-
lečenie + individuálne osvetlenie) 

18:30 – 20.00 večera 
20:00 – 21:30 prezentácie výsledkov speleolo-

gického prieskumu a expedícií 
6. 10. 2011 (štvrtok) 
07:30 – 08:30 raňajky 
09:00 – 16:00 celodenná exkurzia: Kras De-

mänovskej doliny 
– Pustá jaskyňa, spodné časti pri pod-

zemnom toku Demänovky (speleo-
logická stredne náročná, povinný vý-
stroj + individuálne osvetlenie) 

– jaskyňa Štefanová (speleologická ná-
ročná, povinný výstroj + individuálne 
osvetlenie) 

– kontaktný kras na Lúčkach, prechod 
hrebeňom masívu Ostredka a Stodôl-
ky (povrchová stredne náročná, turis-
tické oblečenie). 

 
REFERÁTY A POSTERY 

 
Dĺžka referátu je 15 minút. Pri prezentácii 

možno použiť dátový alebo spätný projektor. 
Postery sa budú prezentovať formou panelo-

vej diskusie. Maximálne rozmery posteru: 90 × 
120 cm (šírka × výška). V prípade veľkého 
počtu prihlásených referátov si vedecký výbor 
vyhradzuje právo preradiť niektoré referáty me-
dzi posterové prezentácie. 

Abstrakty referátov a posterových prezentá-
cií sa uverejnia v časopise Aragonit, ročník 16, 
číslo 1, ktoré účastníci dostanú na konferencii 
pri registrácii. Rozšírené abstrakty, v rozsahu 
1500 až 3000 znakov (bez príloh; v prípade 
potreby možno uviesť zoznam literatúry citova-
nej v texte), treba zaslať najneskôr do 31. 7. 
2011 na adresu bella@ssj.sk alebo vlcek@ssj.
sk. Abstrakty referátov môžu byť v sloven-
skom, českom alebo anglickom jazyku. Pod 
menom autora, resp. autorov treba uviesť ich 
pracoviská s adresami. 

Pôvodné vedecké príspevky z konferencie sa 
po recenzii a posúdení redakčnou radou budú v 
roku 2012 publikovať v časopisoch Slovenský 
kras a Aragonit. Pokyny na spracovanie prí-
spevkov sa uvedú v 2. cirkulári. 

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK 
 

Účastnícky poplatok vo výške 40 € sa uhradí 
v hotovosti pri registrácii účastníkov na konfe-
rencii. Zahŕňa organizačné náklady, prenájom 
konferenčnej miestnosti, občerstvenie cez pre-
stávky, vydanie abstraktov referátov v časopise 
Aragonit a príspevkov časopisoch Slovenský 
kras a Aragonit, vrátane zaslania autorom po 
ich vydaní. 

 
STRAVOVANIE A UBYTOVANIE 

 
Stravovanie a ubytovanie v hoteli Repiská si 

hradia účastníci individuálne. 
Ubytovanie sa poskytuje v dvojlôžkových 

izbách. Cena na osobu na jednu noc je 33 € vrá-
tane raňajok pri obsadení jedného lôžka alebo 
23 € vrátane raňajok pri obsadení dvoch lôžok. 
Predbežné ceny stravovania: 

– obed 8 €, večera 8 € 
– slávnostná večera 4. 10. 2011 v cene 11 € 
– suchý obed na celodennú exkurziu 6. 10. 

2011 v cene 5 € 
Pri každom jedle je v cene zahrnutý jeden 

nápoj. 
 

EXKURZIE 
 

Doprava z hotela Repiská na jednotlivé lo-
kality (asi 5 km) sa zabezpečí automobilmi 
Správy slovenských jaskýň, v prípade potreby 
sa niektorí účastníci môžu prepraviť vlastnými 
automobilmi. Na celodennú exkurziu 6. 10. 
2011 (štvrtok) si účastníci môžu objednať 
suchý obed (pozri stravovanie). 

Minimálne a maximálne počty účastní-
kov na jednotlivé exkurzie dňa 6. 10. 2011 
(štvrtok): 
– Pustá jaskyňa, spodné časti pri podzem-

nom toku Demänovky a Chodba trosiek 
prístupné cez novootvorený vchod pri ús-
ti Machnatej dolinky:  
min. 5 osôb, max. 20 osôb 

– jaskyňa Štefanová, staré časti a vetva 
smerujúca k Demänovskej jaskyni slo-
body:  
min. 5 osôb, max. 10 osôb 

– kontaktný kras na Lúčkach, prechod hre-
beňom Ostredka a Stodôlky: 
min. 5 osôb, max. neobmedzený počet 
osôb. 
 


