Prihláška
na 3. terénny hydrogeologický seminár

„OCHRANA ZDROJOV PODZEMNEJ VODY
V KRASOVÝCH OBLASTIACH”
KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA
21. – 23. október 2015

Mám záujem o zabezpečenie nocľahu:
21. – 22. október 2015:
22. – 23. október 2015:

..........
..........

Mám záujem o zabezpečenie stravy:
večera 21. október 2015:
..........
raňajky 22. október 2015:
..........
mám záujem o spoločenský večer
22. októbra 2015 (áno / nie):
..........
raňajky 23. októbra 2015:
..........
žiadam zabezpečiť vegetariánsku stravu:
(áno / nie):
..........

Mám záujem o exkurzie:
dňa 22. 10. 2015 (kras, Čučma):
dňa 22. 10. 2015 (jaskyňa):
dňa 23. 10. 2015 (Poproč):

..........
..........
..........

Mám záujem o uverejnenie komerčného
propagačného materiálu na posteri
..........
(propagačná plocha v m2)

podpis účastníka: ...............................................

vyplnenú prihlášku zašlite na adresu
organizačného výboru alebo sa registrujte
cez webstránku SAH (www.sah.sk)

ORGANIZAČNÉ POKYNY
PROGRAM TERÉNNEHO SEMINÁRA:

21. 10. 2015 ..... 15:00 - 18:00 registrácia účastníkov
......................... 18:00 večera
......................... 20:00 na tému „Ochrana jaskýň“
prednáša RNDr. Jaroslav Stankovič
22. 10. 2015 ..... 8:00 - 17:00 exkurzia po významných
hydrogeologických lokalitách v oblasti
Rožňavy: ! voliteľná návšteva
Krásnohorskej jaskyne
(so sprievodcovskou službou !)
! Gombasek ! Silica ! Silická
ľadnica ! Čučma
......................... 17:00 valné zhromaždenie SAH
......................... 20:00 spoločenský večer (vystúpenie
trampskej&country skupiny Harverstri)
23. 10. 2015 ..... od 9:00:! prezentácia prác na
projekte LIFE+ KRASCAVE
! Poproč - exkurzia na lokalitu
environmentálnych záťaží
......................... 14:00 koniec exkurzie v Poproči

Slovenská asociácia hydrogeológov

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra,
Bratislava

Výška vložného pred 30. 09. 2015:
• členovia SAH:
100,00 €
• nečlenovia SAH:
120,00 €
Výška vložného po 30. 09. 2015:
• členovia SAH:
• nečlenovia SAH:

120,00 €
140,00 €

UBYTOVANIE:
bude zabezpečené v Penzióne Jozefína
(http://www.penzionjozefina.sk) v Krásnohorskej Dlhej
Lúke pre prvých 50 prihlásených, pre ďalších záujemcov
bude ubytovanie zabezpečené v ďalších ubytovacích
zariadeniach v susedstve.
približná cena 1 lôžka / 1 noc: ............ 20,00 až 25,00 €
(závisí od druhu izby)
Ubytovanie je možné hradiť priamo na mieste
u ubytovateľa, alebo (po avizovaní platby cez
elektronickú registráciu) aj cez SAH

spoluorganizujú

3. terénny hydrogeologický seminár

„OCHRANA ZDROJOV PODZEMNEJ VODY
V KRASOVÝCH OBLASTIACH”
KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA
21. – 23. október 2015

STRAVOVANIE:
strava (raňajky a večere) je možné zabezpečiť si
v Penzióne Jozefína v Krásnohorskej Dlhej Lúke, počas
exkurzií dňa 22. a 23. 10. 2015 dostanú účastníci suchý
obed)

2. CIRKULÁR

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
termín:

21. – 23. október 2015
(streda – piatok)

miesto:
lokalizácia - pozri:

Krásnohorská Dlhá Lúka

exkurzia:

Krásnohorská jaskyňa,
Silická planina, Slavec,
Gombasek, Čučma

odborní garanti:

R. Fľaková
D. Haviarová
J. Stankovič
Ľ. Jurkovič
P. Malík

http://www.penzionjozefina.sk

rokovací jazyk:

slovenský

organizačný výbor:

P. Malík
F. Bottlik
R. Fľaková
A. Pažická

adresa organizačného výboru:
Peter Malík
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava 11
kontakty:
 02 / 59375 416
 02 / 59375 239
 02 / 60296 558
 02 / 59375 249

(P. Malík)
(F. Bottlik)
(R. Fľaková)
(A. Pažická)



(ŠGÚDŠ)

02 / 54771940

e-maily:





peter.malik@geology.sk

(P. Malík)

frantisek.bottlik@geology.sk (F. Bottlik)
rflakova@fns.uniba.sk

(R. Fľaková)

CIEĽ TERÉNNEHO SEMINÁRA
Cieľom 3. terénneho hydrogeologického seminára na tému
„Ochrana zdrojov podzemnej vody v krasových
oblastiach”
je
výmena
praktických
informácií
o
štandardných
hydrogeologických
profesijných
činnostiach, ale i v oblasti aplikácie nových metodík bez
nutnosti uzatvárania tém do striktných vedeckých
publikácií – teda menej formálna odborná diskusia „in
situ“. Pre prípadných záujemcov však pripravili pracovníci
Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v rámci
ďalšieho dňa podujatia aj odbornú diskusiu o prácach na
projekte LIFE+ KRASCAVE „Zavedenie trvaloudržateľného
využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom
systéme Krásnohorskej jaskyne“ prebiehajúcom v tejto
oblasti a predbežných výsledkoch jeho riešenia.
O EXKURZIÁCH:
Krásnohorská jaskyňa:
– návšteva neďalekej Krásnohorskej jaskyne so sprievodcovskou
službou (J. Stankovič a Z. Jerg, voliteľné...)
lokality v oblasti Rožňavy:
– významné krasové vývery Čierna a Biela vyvieračka
pri Gombaseckej jaskyni; závrty a ponory na krasovom plató
v okolí Silice; Silická ľadnica – najnižšie situovaná klasická
ľadová jaskyňa do 50° severnej zemepisnej šírky mierneho
klimatického pásma; Čučma – environmentálne dopady
historickej banskej činnosti (Ing. Štefanca)
Poproč (piatok dopoludnia):
– opustené ložisko a odkalisko, sanácia environmentálnej
záťaže, čistenie banských vôd (Ľ. Jurkovič, P. Šottnik)
PRIHLÁSENÉ POSTRE:
V. Blanárová, M. Fendek: Metodické postupy aplikovania
chemických geotermometrov.
D. Vrablíková, M. Fendeková: Režim a hodnotenie sucha vo
vybraných prameňoch Veľkej Fatry.
D. Haviarová, R. Fľaková, B. Šutarová, Z. Ženišová: Chemické
a izotopové zloženie vôd v Krásnohorskej jaskyni.
J. Kordík et al.: Monitorovanie environmentálnych záťaží na
Slovensku – využitie výsledkov pri hodnotení zraniteľnosti.
Vložné je splatné na účet SAH alebo v mieste podujatia a zahŕňa
dopravu a občerstvenie v rámci exkurzie, exkurzného sprievodcu
a odborný výklad. Zúčtovacie dáta:
Tatrabanka, č.ú.: 2669080136/1100
IBAN SK60 1100 0000 0026 6908 0136
SWIFT BIC: TATRSKBX
variabilný symbol: 102015
SAH – IČO: 17320798
SAH – DIČ: 2020832319
SAH nie je platcom DPH

PRIHLÁŠKA
3. terénny hydrogeologický seminár

„OCHRANA ZDROJOV PODZEMNEJ VODY
V KRASOVÝCH OBLASTIACH”

KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA
21. – 23. október 2015
meno, priezvisko, titul:
.......................................................................
adresa:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
telefón: ............................................................
fax: .................................................................
e-mail: .............................................................
mám záujem o prezentáciu komerčného
postra:
.......................................................................

