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ODBORNÉ ZAMERANIE
Od roku 1997 každé dva roky Správa slovenských jaskýň organizuje vedecké konferencie
„Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“, na ktorých sa prezentujú najnovšie výsledky
výskumu, monitorovania a ochrany jaskýň, najmä z územia Slovenska a okolitých štátov
strednej Európy. Jaskyne ako prírodné pamiatky sú chránené z hľadiska ich geologických,
mineralogických, geomorfologických, hydrologických, klimatických, biologických, paleontologických, archeologických či historických hodnôt.
Problematika prezentovaná na konferencii:
geologické podmienky vývoja krasu a jaskýň
morfológia a genéza jaskýň
minerálna výplň jaskýň, jaskynné sedimenty
súčasné geologické a geomorfologické procesy v jaskyniach
rekonštrukcia paleoenvironmentálnych zmien v krase
krasová hydrogeológia a hydrológia
klimatické pomery v jaskyniach, zaľadnenie jaskýň
biospeleológia, biota v jaskyniach
paleontologické a archeologické nálezy v jaskyniach
environmentálny monitoring prírodných zložiek jaskynného prostredia
jaskynné ekosystémy, environmentálna ochrana krasu a jaskýň
jaskyne ako náučné lokality, prevádzka sprístupnených jaskýň
osídlenie jaskýň, archeologické nálezy v jaskyniach, história jaskyniarstva
informačné systémy a dokumentácia krasových javov a jaskýň
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PREDBEŢNÝ PROGRAM
23. 9. 2013 (pondelok)
18:00 – 20:00 prezentácia účastníkov
24. 9. 2013 (utorok)
08:00 – 09:30 prezentácia účastníkov
09:30 – 10:00 otvorenie konferencie
10:00 – 12:30 referáty
12:30 – 14:00 obed
14:00 – 18:00 referáty
19:00
večera a spoločenské stretnutie
25. 9. 2013 (streda)
09:00 – 12:30 referáty
12:30 – 14:00 obed
14:00 – 16:45 referáty a posterové prezentácie
16:45 – 17:00 ukončenie konferencie
26. 9. 2013 (štvrtok)
08:30 – 16:00 celodenná exkurzia: Kras Chočských vrchov a Liptovskej kotliny
Prosiecka dolina – tiesňava Vráta, vyvieračka
Bešeňová – travertínové útvary, syngenetické kráterové jaskyne
Lúčky – travertínový vodopád so syngenetickou jaskyňou
Liskovská jaskyňa (každý účastník musí mať prilbu a svetlo)
Liptovské Sliače – travertínový kráter Čertovica

REFERÁTY A POSTERY
Dĺžka referátu je 15 minút. Pri prezentácii možno použiť dátový projektor. Postery sa budú
prezentovať formou panelovej diskusie. Maximálne rozmery posteru: 75 × 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 18,
číslo 1, ktorý účastníci dostanú na konferencii pri registrácii. Rozšírené abstrakty
v rozsahu 1500 až 3000 znakov (bez obrazových a mapových príloh) treba zaslať
najneskôr do 15. 7. 2013 na adresu: bella@ssj.sk. Abstrakty referátov môžu byť
v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. V prípade potreby možno na konci
abstraktu uviesť zoznam literatúry citovanej v texte, k autorom treba uviesť ich pracoviská
s úplnými adresami.
Pôvodné vedecké príspevky z konferencie sa po recenzii a posúdení redakčnou radou
budú v rokoch 2013 a 2014 publikovať v časopisoch Slovenský kras a Aragonit. Pokyny
na spracovanie príspevkov budú uvedené v 2. cirkulári.
ÚČASTNÍCKY POPLATOK
Účastnícky poplatok vo výške 50 € 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.
STRAVOVANIE A UBYTOVANIE
Stravovanie a ubytovanie v hoteli Bobrovník si hradia účastníci individuálne.
Ubytovanie sa poskytuje v dvojlôžkových izbách.
Ceny za ubytovanie pre jednu osobu na jednu noc:
– 18,70 € vrátane miestneho poplatku za ubytovanie a raňajok pri ubytovaní jednej
osoby v dvojlôžkovej izbe
– 17,20 € vrátane miestneho poplatku a raňajok pri ubytovaní dvoch osôb v dvojlôžkovej
izbe
Predbežné ceny stravovania:
– obed 6,50 €
– večera 6,50 €
– slávnostná večera 24. 9. 2013 v cene 10 €
Pri každom jedle je v cene zahrnutý jeden nápoj.
EXKURZIE
Poplatok za exkurziu je 15 € (zahŕňa dopravu a obed).

