1. cirkulár

Na úvod…
Otvorený kongres Slovenskej geologickej spoločnosti (SGS), na ktorý Vás srdečne pozývame, sa
bude konať 26.-28. septembra 2013 v Kremnici.

(Zem - planéta na ktorej žijeme)

Slovenská geologická spoločnosť nadväzuje
na tradície Československé společnosti pro mineralogii a geologii (ČSMG), založenej v roku 1923.
Tradície SGS, zriadenej v roku 1967, siahajú až k
Uhorskej geologickej spoločnosti, založenej v roku
1848.
V rokoch 1933 až 1993 sa konalo 27 zjazdov
ČSMG a SGS. Po vzniku Slovenskej republiky
SGS zorganizovala 4 vlastné zjazdy – v Spišskej
Novej Vsi (1995), v Bratislave (1997), v Banskej
Štiavnici (2001) a na lokalite Medvedia Hora
(2005). Otvorenému geologickému kongresu 2013
predchádzali spoločné geologické kongresy Slovenskej geologickej spoločnosti a České geologické společnosti v Bratislave (2009) a Monínci
(2011). Tento kongres bude v poradí 14 podujatie
organizované na slovenskom území, 18. počas
existencie SGS, 8. v ére Slovenskej republiky.

Kremnica – rytina Ľudovíta Rohboka z roku 1856

Kremnica je známa intenzívnou baníckou činnosťou siahajúcou do stredoveku. Ročná produkcia
zlata v 14. a 15. storoči prevyšovala 400 kg, čo
predstavovalo tretinu celkovej produkcie v Uhorsku a desatinu vo svete. V novodobej histórii sa
najviac vyťažilo v rokoch 1900-1936, a to takmer
1500 kg zlata a 3100 kg striebra. Ťažobné aktivity
sprevádzalo mincovníctvo. Strieborné groše sa tu
razili od roku 1329 a zlaté dukáty od roku 1335. Do
opevnenej časti mesta bola mincovňa preložená
v 15. storočí, a stojí tu dodnes. Medzi kremnické
pozoruhodnosti patria aj mestské opevnenia
z rokov 1405-1426 a hrad. Mesto stálo dlhé roky na
čele stredoslovenských banských miest.
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Garanti kongresu
Branislav Žec - Zdeněk Venera - Igor Broska
Organizátori
Slovenská geologická spoločnosť
Organizačný výbor
SGS: Z. Németh – predseda, L. Šimon, M. Kohút,
M. Kováčiková, I. Broska, P. Siman, P. Uher,
M. Kováčová, R. Vojtko a M. Smrečková
Tematické zameranie sekcií
1) petrológia, geochémia, mineralógia
2) historická geológia, paleontológia, stratigrafia
3) regionálna geológia, tektonika
4) aplikovaná geológia
5) informatika, GIS a DPZ
6) geoturistika, urbárna geol., didaktika geológie
Exkurzie
V rámci Otvoreného geologického kongresu
SGS 2013 bude možný výber z dvoch celodenných exkurzií, ktoré sa uskutočnia paralelne 26.
9. 2013:
A) Geologická stavba širšieho okolia
Kremnice
B) Vulkanické fenomény pohoria Poľana
a jej okolia
V závere prvého prednáškového dňa (27. 9. 2013)
sa uskutočnia exkurzie:
C) Kamene v historickom centre Kremnice
D) Fáranie do štôlne Andrej pri šachte
Ludovika na Au ložisku

študenti 15 EUR, sprevádzajúce osoby 15 EUR,
nečlenovia SGS 50 EUR.

Adresa na zaslanie registračného cirkulára:
zoltan.nemeth@geology.sk

Poplatky zahrňujú organizačné náklady, registráciu
a zľavy pre študentov. Nezahrňujú dopravu na
miesto konania kongresu a späť, ani náklady na
ubytovanie a stravovanie počas kongresu.
Poplatky za exkurzie A a B sú po 30 EUR a
exkurzie C a D sú po 5 EUR.
Rytina mesta Kremnica a štôlne z roku 1573. Archív
Pamiatkového úradu SR, sprístupnenie na študijné účely.

Prednášková a posterová prezentácia
Prednášky v jednotlivých sekciách budú mať dĺžku
15 min. (12 min. + 3 min. na diskusiu). Oficiálnym
jazykom kongresu bude slovenský, český, polský a
anglický jazyk. Posterové tabule sa budú nachádzať
v posterovej miestnosti (ich rozmery budú uvedené
v druhom cirkulári).
Abstrakty a články
Články v plnom rozsahu bude možné publikovať
v časopise Mineralia Slovaca v zmysle inštrukcií
pre autorov článkov na 3. strane obálky
časopisu. Abstrakty budú publikované v
elektronickej podobe na CD a trvale
zverejnené a web stránke SGS:
www.geologickaspolocnost.sk.
Ďalšie podrobnosti budú uverejnené v 2.
cirkulári.
Poplatky
Orientačná výška účastníckeho poplatku
(vložné) je 30 EUR pre členov SGS,

Registračný formulár
Meno: ………………………………………………
Priezvisko:………………………………………….

Dôležité termíny

Titul:………………………………………………..

31. 1. 2013

Predbežná registrácia

Adresa:……………………………………………..

30. 4. 2013

Doručenie príspevkov (abstrakty,
články)

………………………………………………………

15. 6. 2013
Definitívna registrácia s platbou
vložného a exkurzných poplatkov. Platba po tomto
termíne bude zvýšená o 10 EUR

Oficiálna webová stránka kongresu:

www.geologickaspolocnost.sk

Tel. č.:…………………….Fax:…………………...
E-mail:……………………………………………...
Autori príspevku: …………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Názov príspevku:……………………………..……
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Účastník môže byť prvým autorom len jednej prezentácie vo
forme prednášky, ale spoluautorom viacerých príspevkov.
Zakrúžkuj o čo máš záujem:

□
□
□
□
□
□

Prednáška
Poster
Exkurzia A
Exkurzia B
Exkurzia C
Exkurzia D

