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Na konferenciu sa môžete
vyplnením
prihlášky
na
www.sagch.eu

prihlásiť
stránke

Link:
http://www.sagch.eu/e107_plugins/survey/survey.php?13

Prípadne je možné zaslať nižšie uvedenú prihlášku
elektronicky na e-mailové adresy:

igor.slaninka@geology.sk
lubomir.jurkovic@uniba.sk

Záväzná prihláška na konferenciu
titul, meno, priezvisko:
..........................................................................................
adresa zamestnávateľa:……….…....................................
..........................................................................................
tel.: ...................................................................................
e-mail:…...............................….........…….........................
názov príspevku:...............................................................
……………………........……………………….....................
…………………………........……………….........................
∗ prezentácia:
prednáška
poster
bez príspevku
∗ Mám záujem o ubytovanie z 2. na 3.12. 2019
áno
nie
∗ Mám záujem o ubytovanie z 3. na 4.12. 2019
áno
nie

GEOCHÉMIA 2019

Organizačné pokyny
účastnícky poplatok:
štandardný
zľavnený - doktorandi
zľavnený - dôchodcovia

60,- €
40,- €
25,- €

Štátny geologický ústav
Dionýza Štúra, Bratislava

bez poplatku – študenti 1. a 2. stupňa VŠ štúdia, bez nároku na
zborník, stravu a večernú recepciu

∗ Ubytovanie je zabezpečené priamo v mieste
konania konferencie a hradia si ho účastníci sami,
cena ubytovania je v rozpätí od 20 do 35 € podľa
typu ubytovania, bližšie informácie poskytne
organizátor konferencie
∗ Účastnícky poplatok je možné uhradiť na účet
Slovenskej asociácie geochemikov
(IČO 30791294, DIČ 2021712451)
alebo uhradiť priamo pri prezentácii
bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia
IBAN: SK5811110000001380253003
VS: 2019

∗ Účastnícky poplatok zahŕňa réžiu,
občerstvenie a večernú recepciu

Slovenská asociácia
geochemikov

9B

zborník,

∗ Záväznú prihlášku vyplňte na web stránke
www.sagch.eu alebo vyplnenú pošlite e-mailom na
adresu organizátora do 19. 10. 2019

Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
KATEDRA GEOCHÉMIE

V prípade, že nemáte záujem o prezentáciu (poster
alebo prednášku), môžete sa prihlásiť na konferenciu do
29. 11. 2019

∗ Program konferencie bude spresnený v druhom
cirkulári a zaslaný prihláseným účastníkom

∗ Mám záujem o exkurziu na hrad Červený Kameň dňa
2.12.2019 (vstupné 7 €)
áno
nie

∗ Organizačný výbor a odborní garanti si vyhradzujú
právo výberu prednášok (v prípade ich veľkého
množstva – presun do sekcie posterov), všetky
príspevky však budú publikované v zborníku

V ........….....................podpis………………….......

∗ K prihláseným prednáškam a posterom priložte
krátku anotáciu

03. 12. - 04. 12. 2019
ČASTÁ - PAPIERNIČKA

GEOCHÉMIA 2019

Informácie o konferencii
∗ termín konferencie: 3. 12. – 4. 12. 2019
∗ miesto konania: Častá – Papiernička, účelové

zariadenie Kancelárie NR SR,
viac info na: www.castapapiernicka.sk

∗ odborní garanti:
PROF. RNDR. EDGAR HILLER, PHD. PRIF UK BRATISLAVA
RNDR. IGOR SLANINKA, PHD. ŠGÚDŠ BRATISLAVA
PROF. RNDR. VOJTĚCH ETTLER, Ph.D. PŘIF UK PRAHA
ING. PETR LACINA, PHD. GEOtest, a.s.Brno
* čestné predsedníctvo:
RNDR. VLASTA JÁNOVÁ , PHD. MŽP SR BRATISLAVA
ING. BRANISLAV ŽEC, CSC. ŠGÚDŠ BRATISLAVA
PROF. RNDR. PETER FEDOR, PHD. PriF UK BRATISLAVA
∗ organizačný výbor:
RNDR. ĽUBOMÍR JURKOVIČ, PHD. (PriF UK)
RNDR. JOZEF KORDÍK, PHD. (ŠGÚDŠ)
DOC. MGR. PETER ŠOTTNÍK, PHD. (PriF UK)
MGR. MICHAL JANKULÁR, PHD. (ŠGÚDŠ)
MGR. TOMÁŠ FARAGÓ, PHD. (PriF UK)
MGR. TATSJANA KULIKOVA (PriF UK)
∗ adresa organizátora:
SAGCH, Mlynská dolina, PriF UK - Katedra
geochémie, Bratislava
∗ kontakt:
tel.: 02/593 75 184, 02/602 96 216, 02/602 96 223
e-mail: igor.slaninka@geology.sk
lubomir.jurkovic@uniba.sk
SPONZORI:
ŠGÚDŠ Bratislava; EL, spol. s r.o. Spišská Nová Ves;
Centrum environmentálnych služieb, s.r.o, Bratislava,
Banské odpady, s.r.o. Bratislava, GEOtest, a.s. Brno

GEOCHÉMIA 2019
GEOCHÉMIA 2019

Pozvánka na konferenciu
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
tradične začiatkom decembra usporadúvajú ŠGÚDŠ
Bratislava, SAGCH a Katedra geochémie PriF UK v
Bratislave v spolupráci s ďalšími organizáciami a
odborníkmi medzinárodnú konferenciu GEOCHÉMIA.
V roku 2019 sa bude konať 22. ročník tejto
konferencie a súčasne v tomto roku oslavuje
Katedra geochémie PRIF UK svoje okrúhle 50
výročie od jej založenia. Preto sa organizačný výbor
rozhodol usporiadať konferenciu v „slávnostnom“
prevedení v priestoroch Účelového zariadenia NR
SR v Častej Papierničke, lokalizovaného v prostredí
Malých Karpát, 40 km od Bratislavy.
Konferencia sa stala už tradičným miestom, kde sú
prezentované najnovšie poznatky z geochemickej
problematiky
rôznych
vedeckých
zameraní,
orientovaných na základný výskum, ako aj výsledky
z aplikovaného výskumu a prieskumu.
Organizátori konferencie ponúkajú možnosť
absolvovať exkurziu na hrad Červený Kameň,
nachádzajúci sa v blízkosti miesta konania konferencie
(minimálne 10 osôb). Počas konferencie sa bude
konať aj pravidelné Valné zhromaždenie SAGCH.
Obzvlášť srdečne si dovoľujeme pozvať všetkých
absolventov, pracovníkov, externých pedagógov a
spolupracovníkov Katedry geochémie PriF UK.
Organizačný výbor vyzýva mladých odborníkov –
geochemikov, aby sa aktívne zúčastnili konferencie.
Vypisuje sa každoročná súťaž pre pracovníkov do 35
rokov o najlepšiu prednášku (cena Bohuslava
Cambela) a o najlepší poster (cena Stanislava Gazdu).
V prípade Vášho záujmu prezentovať výsledky
svojej práce formou prednášky alebo posteru,
nahláste názvy príspevkov do 19. 10. 2019. Prijaté
príspevky doručené do 11. 11. 2019 budú
publikované v zborníku z konferencie.

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA
BRATISLAVA

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA GEOCHEMIKOV

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA
KATEDRA GEOCHÉMIE

Vás pozývajú
na vedeckú konferenciu

G E O C H É M I A 2019

Častá - Papiernička
03. 12. - 04. 12. 2019

