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Pozvánka na konferenciu

 termín konferencie: 3. 12. – 4. 12. 2020
 miesto konania: ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1,

Bratislava
 odborní garanti:
RNDR. DUŠAN BODIŠ, CSC. ŠGÚDŠ BRATISLAVA
PROF. RNDR. EDGAR HILLER, PHD. PRIF UK BRATISLAVA
RNDR. JAROSLAV VOZÁR, EL, SPOL. S R.O., SPIŠSKÁ NOVÁ VES
* čestné predsedníctvo:
RNDR. VLASTA JÁNOVÁ , PHD. MŽP SR BRATISLAVA
RNDR. IGOR SLANINKA, PHD. 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)
RNDR. ZUZANA MÁJEKOVÁ (PriF UK)
 adresa organizátora:
Slovenská asociácia geochemikov
Mlynská dolina 1, 842 15 Bratislava
 kontakt:
tel.: 02/602 96 223
e-mail: lubomir.jurkovic@uniba.sk
jozef.kordik@geology.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

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
tradične začiatkom decembra usporadúvajú ŠGÚDŠ
Bratislava, Slovenská asociácia geochemikov a
Katedra geochémie PriF UK v Bratislave v spolupráci
s ďalšími organizáciami a odborníkmi medzinárodnú
konferenciu GEOCHÉMIA.
Napriek komplikovanej situácii, ktorá neumožňuje
významné plánovanie a organizovanie akcií s vyšším
počtom účastníkov, sa v roku 2020 bude konať 23.
ročník tejto konferencie. Súčasne v tomto roku
oslavujú Prírodovedecká fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave a Štátny geologický
ústav Dionýza Štúra okrúhle 80 výročie od ich
založenia. Vzhľadom na súčasnú „COVID“ situáciu sa
organizačný výbor rozhodol usporiadať konferenciu v
“hybridnom prevedení“ v priestoroch ŠGÚDŠ, kde
bude prebiehať prezenčná forma konferencie
a v závislosti od aktuálnej situácie sa časť
prezentácií presunie do online priestoru.
Konferencia predstavuje tradičné fórum, kde sa
prezentujú najnovšie poznatky z geochemickej
problematiky
rôznych
vedeckých
zameraní,
orientovaných na základný výskum a výsledky
z aplikovaného výskumu a prieskumu geologického
a životného prostredia. Srdečne si dovoľujeme pozvať
zástupcov súkromných spoločností, ktoré za zaoberajú
geochemickými a geologickými prácami rôzneho
zamerania, aby prezentovali výsledky svojich
geologických projektov.
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 23. 10. 2020. Prijaté
príspevky doručené do 20. 11. 2020 budú
publikované v zborníku z konferencie.
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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?9

Prípadne je možné zaslať nižšie uvedenú prihlášku
elektronicky na e-mailové adresy:
lubomir.jurkovic@uniba.sk
jozef.kordik@geology.sk

Záväzná prihláška na konferenciu
titul, meno, priezvisko:
..........................................................................................
adresa zamestnávateľa:……….…....................................
..........................................................................................
tel.: ...................................................................................
e-mail:…...............................….........…….........................
názov príspevku:...............................................................
……………………........……………………….....................
…………………………........……………….........................
 prezentácia:
 prednáška

 poster

 bez príspevku

Vzhľadom na súčasnú „COVID“ situáciu nebude
organizačný výbor konferencie GEOCHÉMIA 2020
poskytovať v priestoroch ŠGÚDŠ obed.

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

GEOCHÉMIA 2020

Organizačné pokyny
účastnícky poplatok:
štandardný
zľavnený - doktorandi

30,- €
20,- €

bez poplatku – študenti 1. a 2. stupňa VŠ štúdia, dôchodcovia
bez nároku na zborník

 Vzhľadom na súčasnú „COVID“ situáciu si
organizačný výbor vyhradzuje právo zmeniť status
konferencie z hybridnej na online alebo posunúť
termín konferencie v prípade nepriaznivej
epidemiologickej situácie. Taktiež budú pred
konferenciou upresnené všetky hygienické
náležitosti a povinnosti zo strany účastníkov (v
závislosti od nariadení ÚVZ SR).
 Účastnícky poplatok je možné uhradiť na účet
Slovenskej asociácie geochemikov
(IČO 30791294, DIČ 2021712451)
alebo uhradiť priamo pri prezentácii

Štátny geologický ústav
Dionýza Štúra, Bratislava

Slovenská asociácia
geochemikov

9B

bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia
IBAN: SK5811110000001380253003
VS: 2020

 Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na réžiu,
a spracovanie zborníka
 Záväznú prihlášku vyplňte na web stránke
www.sagch.eu alebo vyplnenú pošlite e-mailom na
adresu organizátora do 23. 10. 2020

Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
KATEDRA GEOCHÉMIE

V prípade, že nemáte záujem o aktívnu prezentáciu,
môžete sa prihlásiť na konferenciu do 27. 11. 2020

 Program konferencie bude spresnený v druhom
cirkulári a zaslaný prihláseným účastníkom
 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
 K prihláseným prednáškam a posterom priložte
krátku anotáciu

3. 12. - 4. 12. 2020
BRATISLAVA

