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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 environmentálna ochrana jaskýň musí byť 
založená na vedeckých a odborných poznatkoch. Jaskyne ako prírodné pamiatky sú 
chránené z hľadiska ich geologických, geomorfologických, hydrologických, klimatických, 
biologických, paleontologických, archeologických, prípadne aj historických hodnôt. 

Od roku 1997 každé dva roky Správa slovenských jaskýň organizuje vedecké konferencie 
s názvom Výskum, využívanie a ochrana jaskýň (Mlynky, 1997; Demänovská Dolina, 1999; 
Stará Lesná, 2001; Tále, 2003; Demänovská 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 zložiek jaskynného prostredia 
− jaskynné geosystémy, environmentálna ochrana krasu a jaskýň  
− prevádzka sprístupnených jaskýň a iné vyžívanie jaskýň 
− informačné systémy a dokumentácia krasových javov a jaskýň 
− speleoarcheologický výskum 



MIESTO KONANIA 
 

  
 
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  
11:00 – 11:40   posterové prezentácie 
11:40 – 12:00   ukončenie konferencie 
12:00 – 13:30   obed 
13:30 – 17:00   exkurzia – Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská jaskyňa mieru 
                        (speleologická nenáročná, turistické oblečenie + individuálne osvetlenie) 
18:30 – 20.00   večera 
20:00 – 21:30   prezentácie výsledkov speleologického prieskumu a expedícií 

6. 10. 2011 (štvrtok) 
07:30 – 08:30  raňajky 
09:00 – 16:00  celodenná exkurzia: Kras Demänovskej doliny 
                  – Pustá jaskyňa, spodné časti pri podzemnom toku Demänovky 
                     (speleologická stredne náročná, povinný výstroj + individuálne osvetlenie) 
                  – jaskyňa Štefanová 
                     (speleologická náročná, povinný výstroj + individuálne osvetlenie) 
                  – kontaktný kras na Lúčkach, prechod hrebeňom masívu Ostredka a Stodôlky 
                     (povrchová stredne náročná, turistické oblečenie) 

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 
 



REFERÁTY A POSTERY 

Dĺžka referátu je 15 minút. Pri prezentácii možno použiť dátový alebo spätný projektor. 
Postery sa budú prezentovať formou panelovej diskusie. Maximálne rozmery posteru: 90 
× 120 cm (šírka × výška). V prípade veľkého počtu prihlásených referátov si vedecký 
výbor vyhradzuje právo preradiť niektoré referáty medzi posterové prezentácie. 

Abstrakty referátov a posterových prezentácií 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 citovanej v texte), treba zaslať najneskôr do 31. 7. 2011 na adresu bella@ssj.sk 
alebo vlcek@ssj.sk. Abstrakty referátov môžu byť v slovenskom, 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 príspevkov sa uvedú v 2. cirkulári. 
 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK 

Účastnícky poplatok vo výške 40 € sa uhradí v hotovosti pri registrácii účastníkov na 
konferencii. Zahŕňa organizačné náklady, prenájom konferenčnej miestnosti, občerstvenie 
cez prestávky, vydanie abstraktov referátov v časopise Aragonit a príspevkov 
v 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 € 
vrátane 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 lokality (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 účastníkov na jednotlivé exkurzie dňa 6. 10. 2011 (štvrtok): 

– Pustá jaskyňa, spodné časti pri podzemnom toku Demänovky a Chodba trosiek 
prístupné cez novootvorený vchod pri ústi Machnatej dolinky: 

 min. 5 osôb, max. 20 osôb 
– jaskyňa Štefanová, staré časti a vetva smerujúca k Demänovskej jaskyni slobody: 
 min. 5 osôb, max. 10 osôb 
– kontaktný kras na Lúčkach, prechod hrebeňom Ostredka a Stodôlky: 
 min. 5 osôb, max. neobmedzený počet osôb 


