Otevøený kongres Èeské geologické spoleènosti
a Slovenskej geologickej spoloènosti
Mikulov 14. 10. - 17. 10. 2015

Vážení èlenové geologické obce,
organizaèní výbory Èeské geologické spoleènosti (CGSpol.) a Slovenskej geologickej
spoloènosti (SGS) si všechny zájemce dovolují srdeènì pozvat do moravského Mikulova na
otevøený kongres, který bude tematicky zamìøený na aktuální otázky geologického vývoje
Èeského masivu a Západních Karpat. Vzájemná úzká spolupráce odborníkù obou zemí má
dlouholetou tradici danou i tím, že obì spoleènosti se hrdì hlásí k odkazu Èeskoslovenské
spoleènosti pro mineralogii a geologii, od jejíhož vzniku v r. 1923 nedávno uplynulo 90 let.
Souèástí kongresu bude pøedkonferenèní exkurze, zamìøená na geologickou stavbu
a vývoj Záhorské nížiny v prùbìhu kenozoika, a naplánovány jsou také dvì pokonferenèní
exkurze. První z nich bude zamìøena na geologický vývoj východního okraje Èeského masivu
a druhá na geologický vývoj a stratigrafii moravských Západních Karpat v širším okolí Mikulova.
Jednacími jazyky budou èeský a slovenský jazyk a ve stejných jazycích budou
v èasopise Geologické výzkumy na Moravì a ve Slezsku publikovány vybrané konferenèní
pøíspìvky v podobì kratších recenzovaných èlánkù. Nerecenzovaná abstrakta pøíspìvkù
vèetnì exkurzních prùvodcù budou publikována v konferenèním sborníku v èeském
a slovenském jazyce.

V rámci kongresu probìhne valná hromada èlenù ÈGSpol. a volba jejího nového
výboru. Vyzýváme tedy všechny èleny ÈGSpol., aby navrhovali nové kandidáty do
výboru ÈGSpol. Podrobné informace o možnostech hlasování, vèetnì elektronického,
budou dostupné na stránkách Èeské geologické spoleènosti.

Registrace a konferenèní poplatky
Na kongres se zájemci mohou øádnì pøihlásit pomocí on-line registrace, která bude aktivní od
poèátku bøezna 2015. Termín øádného pøihlášení na kongres je stanoven do 31. kvìtna 2015.
V tomto termínu prosíme o uskuteènìní potøebných plateb, a to bankovním pøevodem. Platby
jsou pøijímány v CZK, pouze pøedkonferenèní exkurze, zajištìná slovenskými kolegy, bude
placena v EUR.
Konferenèní poplatky
Platba v termínu do 31. 5. 2015
Èlenové Èeské geologické spleènosti, Slovenskej geologickej spoloènosti, studenti a dùchodci:
2000,- CZK
Ostatní:
2500,- CZK
Pozdní platba (po 31. 5 . 2015)
3000,- CZK
Konferenèní poplatky zahrnují konferenèní balíèek (tašku s tištìným sborníkem abstrakt,
tištìným exkurzním prùvodcem, poznámkovým blokem s propiskou, upomínkovými
a reklamními pøedmìty), uvítací pøípitek, obèerstvení v prùbìhu kongresu, návštìvu vinného
sklepa, prohlídku jeskynì na Turoldu a dle èasových možností komentovanou prohlídku
Mikulova. Konferenèní exkurze se platí zvláš.

Konferenèní exkurze
Pøedkonferenèní exkurze, Slovensko
Pokonferenèní exkurze A
Pokonferenèní exkurze B

20 EUR
350 CZK
350 CZK

Úèastníci pøedkonferenèní exkurze vyjedou z Bratislavy (14. 10. 2015, 9:00) a v odpoledních
hodinách pøijedou pøímo do Mikulova. U obou pokonferenèních exkurzí bude vedle autobusové
dopravy zajištìn i obìdový balíèek.
Podávání abstrakt
Konferenèní abstrakta budou pøijímána pomocí submitovacího systému. Abstrakta, by mìla mít
maximální rozsah A4 vèetnì možných obrázkù a citované literatury. Abstrakta by mìla
zahrnovat struènou metodickou èást + vlastní výsledky. Termín pro podání abstrakt je stanoven
na 31. kvìtna 2015.
Navrhované tématické sekce:
?
Geodynamický vývoj ÈM a ZK
?
Paleobiogeografický vývoj ÈM a ZK v paleozoiku a mesozoiku
?
Paleobiogeografický vývoj ÈM a ZK v kenozoiku
?
Aplikovaná a environmentální geologie
?
Geoarcheologie
?
Geoinformatika

Pøi vložení abstrakt zvolíte vámi preferovanou tématickou sekci. Koneèný poèet a názvy
tematických sekcí budou upøesnìny ve druhém cirkuláøi.
Prezentace a postery
Prezentace budou mít délku 15 min. + 5 min. na diskusi. K dispozici bude notebook
a dataprojektor, jiné požadavky bude nutné konzultovat s organizátory. K dispozici budou dvì
pøednáškové místnosti, v pøípadì dostateèného množství pøihlášených poèítáme s vytvoøením
paralelních sekcí.
Postery by mìly mít max. rozmìry (výška: 200 cm; šíøka: 90 cm). Vše potøebné k uchycení
posterù bude zajištìno na místì.
Místo konání kongresu - hotel Galant
Otevøený kongres ÈGSpol. a SGS se uskuteèní v samém centru malebného moravského mìsta
Mikulov v kongresovém centru hotelového komplexu Galant, které nabízí kvalitnì vybavené
konferenèní prostory.
Kontakt:
Hotel Galant
Mlýnská 739/2, Mikulov, okres Bøeclav
GPS: 48.8076544N, 16.6406564E
http://www.galant.cz/
Ubytování
Úèastníci kongresu mají možnost ubytovat se v øadì levnìjších, vìtšinou dobøe vybavených
penzionù v cenách nejèastìji 300 až 600,- CZK. Penziony jsou v dostupné vzdálenosti od místa
konání kongresu. I když se kongres koná po sezónì, doporuèujeme vèasné zajištìní rezervace.
Pøehled penzionù i levnìjších hotelù je uveden na tìchto adresách:
http://www.penziony.cz/ubytovani/mikulov/
http://www.booking.com/
Další možnosti ubytování najdete napøíklad na adrese: http://www.mapy.cz/s/ffDO

Ubytování je možné pøímo v kongresovém centru, ve kterém bude probíhat vlastní otevøený
geologický kongres.
Hosté hotelu mají možnost parkovat ve dvoøe objektu. Pro øidièe je cesta k hotelovému
komplexu Galant uvedena zde: http://www.galant.cz/shp/kontakty/.
Další informace o programu budou postupnì zveøejnìny na webových stránkách
kongresu: http://www.geologickykongres.eu/

Kontaktní informace
Martin Ivanov
Masarykova univerzita, Brno
mivanov@sci.muni.cz
David Buriánek
Èeská geologická služba
david.burianek@geology.cz

