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20. SLOVENSKÚ HYDROGEOLOGICKÚ KONFERENCIU 
 

Podzemná voda – Nové výzvy v manažmente a ochrane vôd 

v meniacich sa podmienkach v 21. storočí 
 

 

23. – 26. mája 2022 
 

TATRANSKÁ JAVORINA, hotel MONFORT 

 

1. cirkulár 

 

 

 

Webová stránka:  http://www.sah.sk a http://www.vuvh.sk 

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

Termín:  23. – 26. máj 2022 

Miesto: Tatranská Javorina, hotel MONFORT **** 

Odborní garanti: 

RNDr. Katarína Holubová, PhD.  Ing. Peter Cirjak 

RNDr. Anna Patschová, PhD.  RNDr. Igor Slaninka, PhD.  

RNDr. Andrea Vranovská, PhD.  RNDr. Peter Malík, CSc.    

Ing. Zuzana Valovičová   Ing. Katarína Palúchová                      

Ing. Alena Trančíková   Ing. Anna Hrabánková  

Ing. Eugen Kullman, PhD.   RNDr. Josef V. Datel, Ph.D. 

Vedecký výbor: 

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.  prof. RNDr. Martin Bednarik, PhD.  

doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.  Ing. Mgr. Vladimír Pramuk, PhD., MPH. 

doc. RNDr. David Krčmář, PhD.  prof. Ing. Naďa Rapantová, PhD.   

RNDr. Radovan Černák, PhD.  Ing. Peter Bajtoš, PhD. 

doc. Ing. Dana Baroková, PhD.   

Organizačný výbor: 

RNDr. Anna Patschová, PhD.  doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.  

Bc. Stanislav Kušnier   Mgr. Adriana Kušnier Palugová    

Mgr. Vladimír Chudoba, PhD.   Mgr. Katarína Kučerová, PhD.  

Mgr. František Bottlik    

 

Hlavné témy konferencie: 

 Legislatívne a metodické predpisy, stratégie, koncepcie a  plány pre trvalo udržateľné 

využívanie a ochranu zdrojov podzemnej vody 

 Podzemná voda – jedinečný zdroj pitných vôd 

 Moderné metódy výskumu a prieskumu, nové SMART technológie a ich aplikácie  

 Globálne klimatické zmeny a regionálne antropogénne zmeny životného prostredia 

a ich vplyv na režim, množstvo a kvalitu podzemných vôd 

 Interakcia podzemných vôd a povrchových vôd a suchozemských ekosystémov  

 Kvalita vody a jej znečistenie pesticídmi, farmaceutikami a ostatnými nebezpečnými 

látkami vzbudzujúcimi obavy 

 Kontaminované územia miest, environmentálne záťaže a možnosti ich sanácie 

 Problematika mimoriadneho zhoršenia kvality vôd, environmentálne škody na vode 

a environmentálna kriminalistika 

 Minerálne a geotermálne vody, ich využívanie a ochrana 

 

Kontakt: shk2022@sah-podzemnavoda.sk 

S.Kušnier – stanislav.kusnier@vuvh.sk, +421-2-593433289 

A.Patschová – anna.patschova@vuvh.sk, +421-2-59343371, 0918630163 

R. Fľaková - renata.flakova@uniba.sk , +421-2-90149226, 0904107532 

 

http://www.sah.sk/
http://www.vuvh.sk/
mailto:stanislav.kusnier@vuvh.sk
mailto:anna.patschova@vuvh.sk
mailto:renata.flakova@uniba.sk


POZVÁNKA NA KONFERENCIU 

Slovenská asociácia hydrogeológov a Výskumný ústav vodného hospodárstva 

pozývajú všetkých svojich členov, domácich a  zahraničných odborníkov z praxe, 

štátnej a verejne správy, univerzít a ďalšiu odbornú verejnosť, na jubilejnú        

20. slovenskú hydrogeologickú konferenciu s medzinárodnou účasťou. Nosným 

motívom konferencie je nový prístup k manažmentu a ochrane vôd. V rámci 

konferencie si pripomenieme aj životné jubileá členov SAH. Okrem bohatého 

odborného programu a odbornej exkurzie sme pre Vás pripravili aj zaujímavý 

sprievodný program. Konferencia je jedinečným miestom pre získanie nových 

informácií, ale aj prezentáciu Vašich prác a činností, či  nadviazanie užitočných  

kontaktov. 

Prijaté príspevky budú prezentované formou prednášok alebo posterov v rámci 

posterovej sekcie, a rozšírené abstrakty budú publikované v e-zborníku. 

Vybrané príspevky budú po posúdení vedeckým výborom odporučené redakčnej 

rade časopisu Podzemná voda na publikovanie.  

 

RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCIE 

23. 5. 2022  14:00 – 20:00 registrácia účastníkov 

      16:00 – 18:00 posterová sekcia I – diskusia 

24. 5. 2022      8:00 – 09:00 registrácia účastníkov 

    9:00 – 12:00 odborný program – blok I 

  12:00 – 13:00 prestávka na obed 

  13:00 – 16:00 odborný program  – blok II,  

  16:30 – 19:00 Valné zhromaždenie SAH / posterová sekcia II  

25. 5. 2022    9:00 – 12:00 odborný program – blok III 

  12:00 – 13:00 prestávka na obed 

  13:00 – 17:00 odborný program v teréne  

  19:00 – 23:00 ukončenie konferencie a spoločenský večer 

26. 5. 2022    9:00 – 15:00 celodenná exkurzia 

Program konferencie bude spresnený v 2. cirkulári. 

Príspevky/rozšírené abstrakty môžu byť publikované v e-zborníku z konferencie 

v jazyku slovenskom, českom a anglickom. Účastníci konferencie dostanú časopis 

Podzemná voda pri registrácii. Bez prihlásenia aspoň jedného autora i spoluautora 

každého príspevku k účasti na konferencii nie je možné ich príspevok prijať. 

Rokovacími jazykmi bude slovenčina, čeština, poľština a angličtina. 

Adresa organizačného a vedeckého výboru: 
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava,  

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

Registračné poplatky: 

Účastnícky poplatok zahŕňa zborník/e-zborník, občerstvenie počas konferencie, 

spoločenský večer, časopis Podzemná voda, odborný program v teréne, režijné náklady.                                         

Skorá registrácia do 15. 4. /neskorá registrácia od 15. 4. 2022 

pre nečlenov SAH 220,- EUR / 250,- EUR 

pre členov PLK, PZ, štátnu a verejnú správu 180,- EUR / 210,- EUR  

pre členov SAH 170,- EUR / 200,- EUR 

Sprievodná osoba (občerstvenie, spol.večer, odb. prog.– terén)    110,- EUR / 140,- EUR 

Celodenná odborná exkurzia (vstupy, doprava, obed)                     60,- EUR 

On-line prihlasovanie: http://www.sah.sk 

Dôležité termíny: 

Prihlásenie a zaslanie abstraktu príspevku / postera 20. 3. 2022 

Oznámenie o prijatí príspevkov 31. 3. 2022 

Druhý cirkulár s programom 30. 4. 2022 

Texty príspevkov do e-zborníka 30. 4. 2022 

 

Účastnícky poplatok je potrebné previesť na účet SAH do 15. 5. 2022 (neskôr po dohode) 

SAH nie je platcom DPH, IČO: 17320798, DIČ: 2020832319 

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., Bratislava 

Číslo účtu: IBAN SK6011000000002669080136 

Variabilný symbol: 23052022 

Zahraniční účastníci môžu zaplatiť v hotovosti pri prezentácii (domáci účastníci môžu 

v hotovosti platiť len po súhlase organizačného výboru). 

Strava je zabezpečená v  mieste konferencie, možnosť výberu mäsitej alebo 

vegetariánskej stravy (viac informácie v prihláške). 

Ubytovanie je zabezpečené v hoteli Monfort**** za zvýhodnenú cenu 45 Euro/os./noc 

pre účastníkov konferencie a sprievodné osoby pri prihlásení do 30. 4. 2022 

(https://www.hotelmontfort.sk/ ). Po tomto termíne do vyčerpania kapacity podľa cenníka. 

Parkovanie je zabezpečené v areáli hotela. 

Počas konferencie bude k dispozícii  wellness a športové centrum. 

Cenník prihlásených reklamných a propagačných materiálov / prezentácií: 

V časopise Podzemná voda za 1 stranu A4 (čiernobielu) 330,- EUR 

V časopise Podzemná voda za 1 stranu A4 (farebnú) 460,- EUR 

V e-zborníku za 1 stranu A4 (čiernobielu) 200,- EUR 

V e-zborníku za 1 stranu A4 (farebnú) 300,- EUR 

Na paneli za 1 m2   100,- EUR 

Na paneli za 2 m2   200,- EUR 

Firemná prezentácia počas konferencie  dohodou 

http://www.sah.sk/
https://www.hotelmontfort.sk/

