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Organizačný výbor:
Predseda: RNDr. Ján Zuskin 

Mgr. Laura Dušeková, Ing. Peter Gažík, Viera Granátová, Mgr. Dagmar Haviarová, PhD., 
Ing. Peter Holúbek, PhDr. Miroslav Kudla, RNDr. Juraj Littva, PhD., Mgr. Miloš Melega, 
PhDr. Víťazoslav Struhár, RNDr. Zuzana Višňovská, PhD. 
 
Vedecký výbor:
Predseda: 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, PhD., doc. RNDr. Jozef Jakál, CSc., 
prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., RNDr. Peter Malík, CSc., PhDr. Marián Soják, PhD. 
                      
Adresa sekretariátu:
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Správa slovenských jaskýň
Hodžova 11, 031 01  Liptovský Mikuláš
Tel.: +421(0)44/5536411, +421(0)44/5536401
E-mail: milos.melega@ssj.sk 

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. 

V roku 2021 sa 13. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“ koná pri príležitosti 
100. výročia objavu Demänovskej jaskyne slobody, 150. rokov prvého speleoarchelogického výskumu 
v jaskyniach na Slovensku a Medzinárodného roku jaskýň a krasu.

Problematika prezentovaná na konferencii:
– geologické podmienky vývoja krasu a jaskýň, morfológia a genéza jaskýň 
– minerálna výplň jaskýň, jaskynné sedimenty, rekonštrukcia paleoenvironmentálnych zmien v krase 
– krasová hydrogeológia a hydrológia, geochémia a zraniteľnosť krasu 
– jaskynná klíma 
– jaskynná biota a biodiverzita 
– paleontologické a archeologické nálezy v jaskyniach, osídlenie jaskýň, história jaskyniarstva 
– využívanie a ochrana krasu a jaskýň, prevádzka sprístupnených jaskýň
– informačné systémy a dokumentácia krasových javov a jaskýň 

Miesto konania:
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Školská 1124/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421(0)44/5477230 
e-mail: smopaj@smopaj.sk 
www.smopaj.sk
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Program:

6. september 2021  (pondelok)

14.00 – 17.00     predkonferenčná exkurzia do Liskovskej jaskyne, v ktorej sa uskutočnil prvý    
          speleoarcheologický výskum v jaskyniach na Slovensku

7. september 2021  (utorok)

08.00 – 09.00     registrácia účastníkov 
09.00 – 09.30     slávnostné otvorenie konferencie
09.30 – 12.30     blok referátov k výročiam Demänovskej jaskyne slobody a speleoarcheologického   
      výskumu
12.30 – 14.00     obed
14.00 – 17.30     blok referátov k výročiam Demänovskej jaskyne slobody a speleoarcheologického   
      výskumu
17.30 – 18.30     prehliadka výstavy venovanej objaveniu Demänovskej jaskyne slobody 
19.00       spoločenské posedenie a slávnostná večera

8. september 2021  (streda)

09.00 – 12.30     blok referátov
12.30 – 14.00     obed
14.00 – 16.30     blok referátov
16.30 – 17.30     posterové prezentácie 
17:30       ukončenie konferencie

9. september 2021  (štvrtok)

09.00 – 16.00     celodenná exkurzia do krasu Demänovskej doliny (povrchový kras, Demänovská 

      jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa)
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Demänovská ľadová jaskyňa Demänovská jaskyňa slobody

Liskovská jaskyňa



Referáty a postery:
Dĺžka referátu je 15 minút. V prípade veľkého počtu prihlásených referátov si vedecký výbor vyhradzuje 
právo preradiť niektoré referáty medzi posterové prezentácie. Postery sa budú prezentovať formou 
panelovej diskusie. Maximálne rozmery posteru: 75 × 120 cm (šírka × výška).

Abstrakty referátov a posterov budú publikované v časopise Aragonit, ročník 26, číslo 1, ktorý účastníci 
dostanú pri registrácii na konferencii. Rozšírený abstrakt (1 500 až 3 000 znakov) treba zaslať najneskôr 
do 15. júna 2021 na adresy: pavel.bella@ssj.sk, milos.melega@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 a priložiť čiernobiele obrázky. K autorom treba uviesť ich pracoviská 
s úplnými adresami.

Pôvodné vedecké príspevky z konferencie po recenzii a posúdení redakčnou radou sa budú v rokoch 
2021 a 2022 publikovať v časopisoch Slovenský kras a Aragonit. 

Zaregistrovať sa treba najneskôr do 31. mája 2021. Využiť môžete jeden z dvoch spôsobov registrácie: 
a) online formu registrácie prostredníctvom „google“ formulára; b) formulár vyplnený v textovom 
programe (MS word alebo alternatíva), ktorý treba zaslať na mailovú adresu: milos.melega@ssj.sk. Oba 
formuláre sú dostupné na webovej stránke: http://www.ssj.sk/sk/akcia/19-13-vedecka-konferencia-
vyskum-vyuzivanie-a-ochrana-jaskyn.

Účastnícky poplatok
Účastnícky poplatok je vo výške 60 €. Môže byť uhradený bankovým prevodom (pozri nižšie) alebo 
v hotovosti pri registrácií účastníkov na konferencii. Pokrýva náklady na organizáciu vrátane všetkých 
konferenčných materiálov a občerstvenia počas prestávok, ako aj uverejnenia abstraktov v časopise 
Aragonit a príspevkov v časopisoch Slovenský kras a Aragonit. Poplatok za slávnostnú večeru na 
spoločenskom stretnutí 7. septembra 2020 (utorok) je 20 €. Poplatok za dopravu a organizačné náklady 
počas predkonferenčnej exkurzie 6. septembra 2020 (pondelok) je 10 €. Poplatok za celodennú exkurziu 
9. septembra 2020 (streda) je 25 €, pričom zahŕňa dopravu, obed počas exkurzie a ďalšie organizačné 
náklady. 

SEPA bankomatový prevod
Adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovensko
BIC/ SWIFT:  SPSRSKBAXXX
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0063 5876 
Názov účtu príjemcu: BU–Vydavky, SSJ LM
Adresa príjemcu: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň,
Hodžova 11, 031 01  Liptovský Mikuláš
Kód krajiny: SK
Informácie o prevodoch: meno a priezvisko účastníka

Prevod cezhraničnej platby klientovi Štátnej pokladnice prostredníctvom sprostredkovateľskej banky 
skrze SWIFT 
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovensko
BIC/ SWIFT:  SPSRSKBAXXX
Sprostredkovateľská banka príjemcu: Všeobecná úverová banka, Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava, 
Slovensko
BIC/ SWIFT:  SUBASKBXXXX
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0063 5876
Názov účtu príjemcu:  BU–Vydavky, SSJ LM
Adresa príjemcu: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň,
Hodžova 11, 031 01  Liptovský Mikuláš
Informácie o prevodoch: meno a priezvisko účastníka
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Stravovanie a ubytovanie:
Individuálne, nezabezpečuje organizátor konferencie (okrem večere na spoločenskom stretnutí a obedu 
počas celodennej exkurzie) 

Ceny ubytovania sú aktuálne k dátumu 31. 12. 2020 a majú len informatívny charakter. 

Možnosti ubytovania v blízkosti konania konferencie:

Jánošík

Europa

Atlas (Bonifác)

Rotunda

Steve

Squash

Cestár

Klar

50 €

50 €

28 €

34 €

44 €

29 €

24 €

51 €

95 €

80 €

43 €

39 €

65 €

40 €

48 €

68 €

600 m

400 m

200 m

400 m

200 m

400 m

1000 m

1000 m

http://www.hoteljanosik.sk

http://www.hoteleuropalm.sk

http://www.penzionatlas.eu

http://www.penzionrotunda.sk

http://www.hotelsteve.sk

http://www.squash-liptov.sk

http://www.penzioncestar.sk

https://www.klar.sk

Hotel 1 osoba 2 osoby kontaktvzdialenosť od 
miesta konania
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