Slovenská geografická spoloènos pri SAV v Bratislave
Košická poboèka Slovenskej geografickej spoloènosti
Univerzita P. J. Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Ústav geografie

"Spoloèenská relevancia geografie"

1. cirkulár
Milí kolegovia - èlenky a èlenovia Slovenskej geografickej spoloènosti pri SAV a ïalší priatelia geografie!
Jubilejný 15. kongres Slovenskej geografickej spoloènosti pri SAV sa uskutoèní v Košiciach, ktoré sú
metropolou východného Slovenska a v r. 2013 budú aj Európskym hlavným mestom kultúry. Geografi
nesnemovali v tomto meste už dlhé desaroèia, keïže naposledy tu bolo naše najvýznamnejšie podujatie
ešte v r. 1964. Už táto skutoènos môže by dobrým argumentom pre Vaše rozhodnutie zúèastni sa
kongresu. Nemenej zaujímavou skúsenosou môže by spoznanie jedného z najmladších geografických
pracovísk na Slovensku, ktorým je usporiadate¾ kongresu Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty
Univerzity P.J. Šafárika.
Predpokladám, že významným dôvodom pre Vaše rozhodnutie prís do Košíc je záujem o geografiu a jej
ïalšie smerovanie. Za ústredné motto kongresu sme zvolili otázku spoloèenskej relevancie geografie. Je
nepochybné, že otázka užitoènosti vedy pri riešení spoloèenských problémov je mimoriadne aktuálna, najmä
v rastúcej konkurencii vedných disciplín uchádzajúcich sa o limitované finanèné zdroje. Potenciálna
implementácia európskeho kvalifikaèného rámca pred nami postavila výzvu definova profesionálny profil
geografa a presadi ho do pripravovanej nomenklatúry profesií. Relevancia geografie nepochybne porastie
aj v súvislosti s avizovanou zmenou orientácie kohéznej politiky Európskej únie zo sektorového prístupu na
komplexný teritoriálny prístup. Spoloèenskú relevanciu geografie môže posilni aj výraznejšie
presadzovanie konceptu univerzít ako platforiem prezentácie rozlièných perspektív súèasného sveta.
Okrem riešenia týchto a mnohých ïalších problémov geografie sa môžeme teši na tradiènú
východoslovenskú pohostinnos a zaujímavé exkurzie. Spolu s organizátormi sa teším na stretnutie s Vami
v Košiciach.
René Matloviè
prezident SGS pri SAV

Program kongresu:

Programme:

8. 9. 2010 (streda)
Príchod a prezentácia účastníkov

8 September 2010 (Wednesday)
Arrival and presence of participants

9. 9. 2010 (štvrtok)
Rokovanie v pléne 9.00 – 12.00 hod.
Otvorenie
Vybrané prednášky v pléne
Rokovanie v sekciách 14.00 – 17.30 hod.
Exkurzia v historickom centre Košíc
Recepcia 19.00 hod.

9 September 2010 (Thursday)
Key note speakers (9.00 – 12.00)
Opening
Selected key note papers
Papers in sections (14.00 – 17.30)
Excursion in historical city centre
Reception at 19.00

10. 9. 2010 (piatok)
Rokovanie v sekciách 8.30 – 17.00 hod.
Valné zhromaždenie 17.00 hod.
Slávnostná večera 19.30 hod.

10 September 2010 (Friday)
Papers in sections (8.30 – 17.30)
Plenary session 17.00
Festive dinner 19.30

11. 9. 2010 (sobota) – exkurzie:
Trasa A – Slovenské rudohorie, Slovenský kras –
prehliadka sprístupnenej jaskyne
Trasa B – oceliarsky kombinát US Steel, priemyselný park Kechnec, sídlisko Luník IX.

11 September 2010 (Saturday) – excursions:
Line A – Slovenské rudohorie (the Slovak Ore Mts.),
Slovenský kras (the Slovak Karst) – visit of show cave
Line B – US Steel iron works, Industrial Park of
Kechnec, housing estate Luník IX.

Tematické okruhy rokovania kongresu:
- Príroda, spoločnosť a jej premeny
- Geografická edukácia v prostredí prebiehajúcej
školskej reformy
- Teoretické problémy geografie
Súčasťou Kongresu bude aj vedecká konferencia
Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV
Poznámka: Názvy a obsah sekcií sa upresnia podľa
prihlásených príspevkov.

Thematic sections:
- Nature, society and their changes
- Geographic education within ongoing school reform
- Theoretical problems of geography
- Scientific conference of Association of Slovak
Geomorphologists will be included
Note: The titles and contents of sections are subject
to change.

Vložné:
Člen SGS 40 €, ostatní 50 € (čestný člen SGS
neplatí vložné), učitelia ZŠ, SŠ 25 €, študenti
bakalárskeho a magisterského stupňa 15 €.
Vložné zahŕňa prenájom techniky a miestností,
občerstvenie,
vydanie
zborníka
abstraktov
a publikovanie príspevkov v tlačených časopisoch
(Geografický časopis – výber, ostatné Geographia
Cassoviensis).

Fee:
A member of SGS 40 €, others 50 € (honorary
member of SGS is free of fees)
Primary and Secondary school teachers 25 €,
undergraduate students 15 €
The fee includes rent of facilities, rooms, coffee
breaks, publishing the book of abstracts and
publishing the papers in print serials (Geographical
Journal – selected papers, others in Geographia
Cassoviensis).

Ubytovanie:
Hotelové cca od 30 € osoba/1 noc
ŠD cca 10 € osoba/1 noc

Accommodation:
At the hotel approximately 30 € person/night
At the dormitory approximately 10 € person/night

Prípravný výbor:
predseda: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
tajomník: Mgr. Marián Kulla, PhD.
členovia: prof. RNDr. René Matlovič, PhD., doc.
RNDr. Ján Lacika, CSc. Mgr. Ján Novotný, PhD.,
RNDr. Stela Csachová, PhD., doc. RNDr. Katarína
Čižmárová, CSc.

Organising Committee:
Chair: Assoc. prof. Zdenko Hochmuth, PhD.
Secretary: Mgr. Marián Kulla, PhD.
Members: prof. René Matlovič, PhD., Assoc. prof. Ján
Lacika, PhD. Mgr. Ján Novotný, PhD., Stela Csachová,
PhD., Assoc. prof. Katarína Čižmárová, PhD.

Kontakt:
Telefón: 055/ 2346163, 055/6258594
e-mail: geokongres@upjs.sk
Ďalšie pokyny:
2. cirkulár, registrácia, pokyny pre publikovanie
príspevkov, platenie vložného nájdete na stránke
http://geografia.science.upjs.sk vo februári 2010.

Contact:
Phone: +421-55-2346163, +421-55-6258594
E-mail: geokongres@upjs.sk
Following instructions:
Second circular, registration, instructions for submitting the papers, fees payment will be released at
http://geografia.science.upjs.sk
in February 2010.

