Slovenská asociácia hydrogeológov

PROGRAM TERÉNNEHO SEMINÁRA:
• 18. 10. 2017 . od 15:00 registrácia účastníkov
....................... od 18:00 večera (individuálne)
• 19. 10. 2017 . 9:00 – 10:00 prednášky:
....................... (•) Vodárenské zdroje povodia
Oravice - využiteľné množstvá vôd
(Kamil Kandera, Progeo Žilina)
....................... (•) Zmeny režimu podzemných vôd
v oblasti Oravíc (A. Ballová, OVS)

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra,
Bratislava

spoluorganizujú

....................... (•) Michal Zakovič – hydrogeológ
vrtu OZ-1 a jeho profesijná cesta
(P. Malík, ŠGÚDŠ)
....................... 10:00 - 17:00 exkurzia po
významných hydrogeologických
lokalitách v oblasti Oravíc – vrty OZ1 a OZ-2, vodárensky využívané
pramene Bobrovecká dolina,
Jašterično, Mihulčie, v prípade
dobrého počasia návšteva salaša. Po
skončení exkurzie voliteľná možnosť
individuálnej návštevy termálneho
kúpaliska (... nezabudnúť na
plavky/kúpací úbor)
....................... 20:00 spoločenský večer

4. terénny hydrogeologický seminár

„PODZEMNÉ VODY BEZ HRANÍC”
ORAVICE - VITANOVÁ

• 20. 10. 2017 . 8:00 – 8:30 prezentácia výsledkov
projektu LIFE+ KRASCAVE pre
ochranu krasovo-puklinových
podzemných vôd (P. Malík, ŠGÚDŠ)
....................... 8:30 odchod záujemcov o návštevu
Brestovskej jaskyne (vhodný odev!)
....................... 13:00 individuálny obed, odchod
účastníkov seminára

18. – 20. október 2017
!!! Prosíme účastníkov, aby nezabudli
na vhodný odev pre prípad nepriaznivého
počasia a obuv do zablateného terénu !!!

Prihlásené postre:
David Krčmář, Renáta Fľaková, Zlatica Ženišová,
Kamila Hodasová, Daniela Rusnáková:
Vývoj teploty podzemnej vody pod Bratislavou.
Renáta Fľaková, Barbora Gavuliaková, Dagmar
Haviarová, Zlatica Ženišová, Juraj Michalko:
Chemické a izotopové zloženie vôd v systéme
Krásnohorskej jaskyne.
Anna Patschová, Katarína Chalupková, Anna
Tlučáková, Barbora Gavuliaková, Stanislav Kušnier:
Monitorovanie dusíkatých a pesticídnych látok
v podzemných vodách v zraniteľných oblastiach
Slovenska.
Peter Malík, František Bottlik, Jaromír Švasta,
Natália Bahnová, Alexandra Pažická, Peter Bajtoš,
Juraj Michalko, Miloš Gregor, Jozef Kordík:
Projekt LIFE+KRASCAVE – Zavedenie
trvaloudržateľného využívania podzemnej vody
v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej
jaskyne

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Výška vložného:
• členovia SAH:
• nečlenovia SAH:
• čestní hostia:

90,00 €
110,00 €
0,00 €

Vložné je splatné na účet SAH alebo v mieste
podujatia. Vložné 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: 102017
SAH – IČO: 17320798
SAH – DIČ: 2020832319

SAH nie je platcom DPH

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
termín:

18. – 20. október 2017
(streda – piatok)

miesto:
lokalizácia - pozri:

Oravice – Vitanová

exkurzia:

1.deň: hydrogeologické vrty
OZ-1 a OZ-2 Oravice /
vodárensky využívané
pramene v oblasti /
prípadná návšteva salaša

http://www.oravahotel.sk

2.deň: Brestovská jaskyňa
/ skanzen Zuberec

odborní garanti:

M. Ďaďo
D. Haviarová
P. Malík

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

(P. Malík)

02 / 59375 239

(F. Bottlik)

02 / 60296 558

(R. Fľaková)

02 / 59375 249

(A. Pažická)

02 / 54771940

(ŠGÚDŠ)

e-maily:

 peter.malik@geology.sk
 alexandra.pazicka@geology.sk
 rflakova@fns.uniba.sk

(P. Malík)
(A. Pažická)
(R. Fľaková)

CIEĽ TERÉNNEHO SEMINÁRA
Cieľom 3. terénneho hydrogeologického seminára na tému
„Podzemné vody bez hraníc” je výmena praktických
informácií o štandardných hydrogeologických profesijných
činnostiach,
ale
najmä
o nových
technológiách
a metodických postupoch, o novej legislatíve v odbore –
skrátka o všetkých veciach ktoré hydrogeológov trápia, ale
i tešia. Pôjde tu o menej formálnu odborná diskusia „in
situ“, bez uzatvárania tém do formálnych prednáškových
okruhov a časovo limitovaných vystúpení vo vopred
pripravených a konferenčným zborníkom špecifikovaných
príspevkoch. Na terénnom seminári odznejú len štyri
vopred pripravené príspevky: prvý z nich sa dotýka
výpočtu množstiev podzemných vôd na lokalite, druhý
potom avizovanej tematiky vzájomného prepojenia vôd,
ako ho možno sledovať na výdatnostiach zdrojov Oravskej
vodárenskej spoločnosti. Tretí príspevok sa bude týkať
počiatkov tradične dobrej cezhraničnej odbornej
hydrogeologickej
spolupráce
medzi
Poľskom
a Slovenskom – pripomenieme si tu 10 rokov od
nečakaného odchodu Michala Zakoviča (†3.8.2007) –
človeka, ktorý sa o ňu vrchovatou mierou zaslúžil.
V poslednom príspevku budú prezentované výsledky
projektu LIFE+KRASCAVE. Hoci aktivity projektu
prebiehajú v zdanlivo vzdialenom regióne Slovenského
krasu, špecifiká obehu podzemnej vody v krasovom
prostredí umožňujú aplikovať získané poznatky aj v iných
obdobne geologicky budovaných oblastiach.

UBYTOVANIE:
bude zabezpečené v Orava hoteli
(http://www.oravahotel.sk) vo Vitanovej pre
prvých 50 prihlásených, pre ďalších záujemcov
bude ubytovanie zabezpečené v ďalších
ubytovacích zariadeniach v susedstve.
Cena 1 lôžka / 1 noc: ............................... 11,00 €
Ubytovanie sa zväčša hradí priamo na mieste
u ubytovateľa, alebo je možné (po avizovaní platby
cez elektronickú registráciu) aj prostredníctvom
SAH
STRAVOVANIE:
strava (raňajky, obedy a večere) budú zabezpečené
v hoteli Orava vo Vitanovej, počas exkurzie dňa
19. 10. 2017 dostanú účastníci suchý obed)

Prihláška
na 4. terénny hydrogeologický seminár

odporúčame vykonať registráciu cez webstránku
SAH (www.sah.sk)

„PODZEMNÉ VODY BEZ HRANÍC”
ORAVICE - VITANOVÁ
18. – 20. október 2017
Žiadam zabezpečiť nocľah:
18. – 19. október 2017:
19. – 20. október 2017:

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

mám záujem o stravu:
večera 18. október 2017:
raňajky 19. október 2017:
mám záujem o spoločenský večer

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

19. októbra 2017 (áno / nie):
raňajky 20. októbra 2017:

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

žiadam zabezpečiť vegetariánsku stravu:
(áno / nie):
..........
Mám záujem o uverejnenie komerčného
propagačného materiálu na postri
(propagačná plocha v m2)
..........
podpis účastníka:

ste sa neregistrovali cez webstránku SAH
(www.sah.sk)
prosíme o priamu komunikáciu s organizačným
výborom e–mailom alebo telefonicky

