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
DRUHÝ CIRKULÁR
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Predseda: Ing. Jozef Hlaváč
Ing. Peter Gažík, Viera Granátová, Mgr. Dagmar 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. Pavel Bosák, DrSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD.,
Dr. hab. Michał Gradziński, Dr. hab. Helena Hercman, doc. RNDr. Zdenko Hochmuth,
CSc., RNDr. Vladimír Košel, CSc., doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., RNDr. Milan
Lehotský, CSc., RNDr. Peter Malík, CSc., Dr. Jacek Piasecki, doc. Mgr. Martin Sabol,
PhD., PhDr. Marián Soják, PhD., prof. Ing. Michal Zacharov, 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
−
−
−
−
−
−
−

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

REFERÁTY A POSTERY
Dĺžka referátu je 15 minút. Postery sa budú prezentovať formou panelovej diskusie, cca
5 min. na jeden poster. Maximálne rozmery posteru: 75 × 120 cm (šírka × výška).
Pôvodné vedecké príspevky z konferencie sa po recenzii a posúdení redakčnou radou
budú v roku 2012 publikovať v časopisoch Slovenský kras a Aragonit. Príspevky
napísané v textovom editore Word, ako aj prílohy treba zaslať najneskôr do 30. 11. 2011
na adresu sekretariátu. Maximálny rozsah príspevku je 12 strán (1800 znakov na jednej
strane). 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 príspevkov musí byť „Summary“ v anglickom jazyku. Príspevky napísané
v anglickom jazyku musia mať „Zhrnutie“ v slovenskom jazyku.

MIESTO KONANIA

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
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 – 09:15 otvorenie konferencie
09:15 – 12:30 referáty
12:30 – 14:00 obed
13:30 – 18:45 referáty
20:00 –
večera a spoločenské stretnutie
5. 10. 2011 (streda)
07:30 – 08:30 raňajky
08:30 – 12:30 referáty
12:30 – 14:00 obed
14:00 – 16:00 referáty
16:15 – 17:00 posterové prezentácie
17:00 – 17:15 ukončenie konferencie
18:00 – 19:00 večera
19:30 – 21:00 speleologické prezentácie
6. 10. 2011 (štvrtok)
07:30 – 08:30 raňajky
09:00 – 14:00 Exkurzie – kras Demänovskej doliny (podľa výberu):
– Demänovská jaskyňa slobody a Demänovská jaskyňa mieru
– Pustá jaskyňa – spodné časti pri podzemnom toku Demänovky

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.

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.
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).
– Demänovská jaskyňa slobody a Demänovská jaskyňa mieru
Dve najvýznamnejšie jaskyne Demänovskej doliny, ktoré sú súčasťou 35,36 km dlhého
Demänovského jaskynného systému, najdlhšieho podzemného systému na Slovensku.
Trasa vedie sprístupnenou časťou Jaskyne slobody, vetvou k Těsnohlídkovmu jazeru
a po vybudovaných chodníkoch Jaskyne mieru. Dĺžka trasy: cca 2 km.
ľahká speleologická exkurzia, povinné individuálne osvetlenie
limit počtu účastníkov: min. 5 osôb
– Pustá jaskyňa, spodné časti pri podzemnom toku Demänovky a Chodba trosiek
Jaskyňa je súčasťou Demänovského jaskynného systému. Exkurzia smeruje do
priestorov prístupných cez novootvorený vchod pri ústi Machnatej dolinky. Mohutná
Chodba trosiek ústi pod 100 m hlbokú vertikálnu Priepasť a pokračuje na vodný tok
v Achátovom dóme, ktorý predstavuje cieľ exkurzie. Dĺžka trasy: cca 1,5 km.
stredne náročná speleologická exkurzia, povinný výstroj + individuálne osvetlenie
limit počtu účastníkov: min. 5 osôb, max. 15 osôb

