1. cirkulár
Slovenská asociácia inžinierskych geológov
Katedra geotechniky Stavebnej fakulty STU v Bratislave
Katedra inžinierskej geológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Česká a slovenská spoločnosť pre mechaniku zemín a geotechnické inžinierstvo

Vás srdečne pozývajú na konferenciu

INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2020
pri príležitosti 30. výročia vzniku Československej asociácie inžinierskych geológov
ktorá sa bude konať

18. a 19. 06. 2020
vo Vysokých Tatrách – Štrbské Pleso, hotel SOREA TRIGAN
so zameraním na

Aktuálne problémy inžinierskej geológie a geotechniky
vo výskume i v praxi
Odborní garanti konferencie:
Doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Doc. RNDr. Peter Wagner, CSc.
Sekretariát konferencie:
Katedra geotechniky
Stavebná fakulta STU
Radlinského 11
810 05 Bratislava
tel.: +421 2 59375 281

e-mail: tatiana.durmekova@uniba.sk
martin.ondrasik@stuba.sk

Prípravný a programový výbor:
predseda: RNDr. Tatiana Durmeková, PhD.
Mgr. Martin Ondrášik, PhD.
RNDr. Martin Brček, PhD.
Mgr. Petra Grand
Ing. Eliška Kučová
Mgr. Rudolf Tornyai, PhD.

Základné informácie o konferencii
Termín a miesto konania:

18. – 19. 6. 2020, Vysoké Tatry – Štrbské Pleso, Hotel*** SOREA TRIGAN
Otvorenie konferencie: 18. 6. 2020 o 900 hod. Predpokladané ukončenie: 19. 6. 2020 o 1300 hod.
Registrácia účastníkov bude možná už v predvečer konferencie 17. 6. 2020 od 1800 hod.

Predpokladaný účastnícky poplatok:

Pri platbe do 30. 4. 2020: členovia SAIG, ČAIG a prednášatelia – 150 EUR
ostatní účastníci – 170 EUR
V prípade neskoršej platby a platby na mieste sa poplatok zvyšuje na 170 Eur pre členov SAIG
a ČAIG, 190 EUR pre ostatných.
Zľavnené vložné pre študentov, doktorandov a nepracujúcich dôchodcov je 90 EUR.
Konferenčný poplatok bude možné uhradiť bankovým prevodom na účet SAIG, číslo:
116630012/0200, IBAN: SK2802000000000116630012
V cene účastníckeho poplatku sú zahrnuté konferenčné materiály, občerstvenie a obedy počas oboch
rokovacích dní a účasť na spoločenskom diskusnom večere dňa 18. 6. 2020.

Ubytovanie:

Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník sám. Hotel SOREA TRIGAN ponúka ubytovanie v 2lôžkových a v 1-lôžkových izbách so zľavou do hotelového wellness centra – webová stránka hotela:
https://www.sorea.sk/vysoke-tatry/hotel-sorea-trigan/. Informácie o cenách budú k dispozícii až v roku
2020. Za účelom rezervácie ubytovania v tomto hoteli kontaktujte Mgr. Holecovú, e-mail:
marketingtrn@sorea.sk.

Konferenčné materiály a príspevky:

Konferenčné príspevky budú recenzované členmi vedeckého výboru konferencie a budú vydané
v plnom rozsahu formou elektronického zborníka. Vybrané články budú publikované v časopise
Geotechnika, príp. v časopise AGEOS (v angličtine). Pokyny na vypracovanie príspevkov budú
zaslané autorom po prihlásení príspevku. Všetky informácie budú zverejnené aj na webovej stránke
SAIG www.saig.sk.

Prihlasovanie na konferenciu a zasielanie abstraktov:

Na konferenciu sa môžete prihlásiť elektronicky cez webovú stránku SAIG www.saig.sk vyplnením
požadovaných údajov v záložke INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2020. Príspevky prihlasujte zaslaním
stručnej anotácie (abstraktu) v rozsahu max. 300 slov. Po vyplnení a odoslaní údajov dostanete
potvrdzujúci e-mail o prijatí prihlášky.

Dôležité termíny:
Zaslanie abstraktov .......................................................................... do 31. 1. 2020
Zaslanie príspevkov do časopisov (Geotechnika, AGEOS) ........... do 1. 3. 2020
Zaslanie príspevkov do zborníka .................................................... do 30. 3. 2020
2. informačný cirkulár .....................................................................

30. 3. 2020

VÝZVA k aktívnej účasti na konferencii a ponuka na sponzorovanie podujatia
Organizátori konferencie vyzývajú na aktívnu účasť na podujatí. Vítané sú odborné a vedecké
príspevky od inžinierskych geológov, hydrogeológov, environmentálnych geológov a geotechnikov,
pôsobiacich v praxi, ako aj od investorov, projektantov stavieb a od zástupcov akademickej obce
a vedeckovýskumných ústavov.
Organizačný výbor s vďačnosťou uvíta finančnú podporu konferencie. Organizáciám i jednotlivcom sa
poskytne možnosť zverejnenia reklamy/loga v konferenčných materiáloch, v programe konferencie
alebo v CD zborníku a sú možné i ďalšie formy propagácie sponzorujúcej spoločnosti
v konferenčných priestoroch počas konania konferencie (postre a pod.). V prípade záujmu prosíme
kontaktovať Mgr. Martina Ondrášika, PhD. na adrese martin.ondrasik@stuba.sk.

