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ODBORNÉ ZAMERANIE
Od roku 1997 každé dva roky Správa slovenských jaskýň organizuje vedecké konferencie
Výskum, využívanie a ochrana jaskýň (Mlynky, 1997; Demänovská Dolina, 1999; Stará
Lesná, 2001; Tále, 2003; Demänovská Dolina, 2005; Ždiar, 2007), ktoré sa stali
pravidelným vedeckým a odborným speleologickým podujatím na Slovensku.
Hlavné tematické okruhy prezentovanej problematiky:
− geologický, geomorfologický, hydrologický, speleoklimatický a biospeleologický výskum
jaskýň, jaskynné geosystémy
− environmentálny monitoring prírodných zložiek jaskynného prostredia
− ochrana krasu a jaskýň, prevádzka sprístupnených jaskýň a iné vyžívanie jaskýň
− dokumentácia krasových javov a jaskýň

MIESTO KONANIA
Kongresové centrum SAV – Smolenický zámok, Smolenice
Poloha: obec Smolenice sa nachádza na úpätí Malých Karpát v okrese Trnava, asi 60 km
severovýchodne od Bratislavy, neďaleko sprístupnenej jaskyne Driny

Kongresové centrum SAV
Zámocká 18, 919 04 Smolenice
okres Trnava
tel.: 00421 – 33/5586 191–2
fax.: 00421 – 33/5586 193
e-mail: kc-smolenice@savba.sk
http://www.kcsmolenice.sav.sk/

PROGRAM
10. november 2009 (utorok)
18.00 – 22.00 príchod a prezentácia účastníkov
11. november 2009 (streda)
07.30 – 09.00 príchod a prezentácia účastníkov
09.00 – 09.10 otvorenie konferencie
09.10 – 09.50 úvodné referáty
10.00 – 12.00 referáty
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 16.45 referáty
17.00 – 19.30 prehliadka jaskyne Driny
20.00
večera a spoločenské stretnutie
12. november 2009 (štvrtok)
09.00 – 12.00 referáty
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 17.00 referáty
17.10 – 18.00 posterové prezentácie
18.00 – 18.15 ukončenie konferencie
18.30 – 19.30 večera
20.00 – 22.00 príprava 6. kongresu Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň
(ISCA) v roku 2010 na Slovensku
prezentácie výsledkov speleologického prieskumu a expedícií
13. november 2009 (piatok)
07.30 – 08.30 raňajky
09.00 – 16.00 celodenná exkurzia: Plavecký kras (Malé Karpaty)
– Plavecká jaskyňa, Deravá skala a povrchové krasové javy v okolí
Detailný program konferencie s časovým harmonogramom prednášok a posterových
prezentácií tvorí prílohu druhého cirkulára.

REFERÁTY A POSTERY
Do programu konferencie je zaradených 44 referátov a 12 posterových prezentácií. Dĺžka
referátu je 15 minút. Pri prezentácii možno použiť dátový alebo spätný projektor. Postery
sa budú prezentovať formou panelovej diskusie. Maximálne rozmery posteru: 100 x 130
cm (šírka x výška).
Abstrakty referátov a posterových prezentácií budú publikované v časopise Aragonit,
ročník 14, číslo 2, ktorý účastníci dostanú na konferencii pri registrácii.
Pôvodné vedecké príspevky z konferencie sa po recenzii a posúdení redakčnou radou
budú v roku 2010 publikovať v časopisoch Slovenský kras a Aragonit. Príspevky napísané
v textovom editore Word, ako aj prílohy treba odovzdať pri prezentácii alebo zaslať
elektronickou poštou najneskôr do 30. 11. 2009. Maximálny rozsah príspevku je 12 strán
(na jednej strane 1800 znakov). Príspevky sa môžu uverejniť v slovenskom, českom
alebo anglickom jazyku. Na začiatku príspevku treba pod jeho názvov a mená autorov
zaradiť krátky abstrakt a kľúčové slová v anglickom jazyku. V príspevkoch, ktoré budú
uverejnené v slovenskom alebo českom jazyku, treba názvy obrázkov a tabuliek uviesť aj
v anglickom jazyku. V závere takýchto príspevkov musí byť „summary“ v anglickom jazyku.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK, POPLATOK NA EXKURZIU
Účastnícky poplatok vo výške 30 € (903,78 Sk) 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 po ich vydaní.
Poplatok na celodennú exkurziu 13. 11. 2009 je 7 € (210,88 Sk), uhradí sa v hotovosti pri
registrácii účastníkov. Doprava na exkurzii bude autobusom na trase Smolenice – Trstín –
Plavecký Mikuláš – Plavecké Podhradie – Smolenice. Na prehliadku Plaveckej jaskyne
treba terénne oblečenie a obuv, ako aj individuálne osvetlenie.

STRAVOVANIE A UBYTOVANIE
Stravovanie a ubytovanie v Kongresovom centre SAV si hradia účastníci individuálne
(možno použiť platobné karty MasterCard, VISA, Maestro, PAY, Diners Club International,
American Express; po dohode možnosť platby aj formou faktúry).
Ubytovanie sa poskytuje v jedno-, dvoj-, troj- a štvorlôžkových izbách. Cena za jedno lôžko
na jednu noc v jedno- a dvojlôžkovej izbe je 30 € (903,78 Sk); v trojlôžkovej izbe 23,5 €
(707,96 Sk) a v štvorlôžkovej izbe 20 € (602,52 Sk).
Predbežné ceny stravovania: raňajky 2,7 € (81,34 Sk); obed 6,3 € (189,79 Sk; v cene je
zahrnutý jeden nápoj); večera 6 € (180,76 Sk; v cene je zahrnutý jeden nápoj); slávnostná
večera 11. 11. 2009 v cene 10 € (301,26 Sk); suchý obed na celodennú exkurziu 4 €
(120,50 Sk; v cene je zahrnutý jeden nápoj)

