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2. Obežník 
 

 

5. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2016 
(GEPAARD 2016) 

 

 

STRATENÉ SVETY DOBY KAMENNEJ V TRAVERTÍNE 
 
 

28. a 29. apríl 2016, Gánovce 
 
 
 
V poradí 5. konferencia GEPAARD sa uskutoční v Gánovciach pri príležitosti 90. výročia objavu 
výliatku mozgovne neandertálskeho človeka na lokalite Gánovce a 140. výročia založenia 
Podtatranského múzea v Poprade. Hlavná téma tohtoročnej Geologicko-Paleontologicko-
Archeologickej Diskusie je zameraná na informácie o najnovších výsledkoch výskumu z oblasti 
paleolitu, predovšetkým na travertínových lokalitách. Travertíny ako dôležitý zdroj našich 
poznatkov o minulosti prírody vrátane histórie ľudského rodu sa pomerne hojne vyskytujú na 
území Slovenska, často vytvárajúc veľké kopy až kaskády. Ich existencia je spätá s prítomnosťou 
sladkovodných minerálnych, v mnohých prípadoch aj termálnych prameňov, ktoré ovplyvňovali 
prostredie a klímu vo svojom okolí.  
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Organizačný a Vedecký výbor: 
Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová (Podtatranské múzeum v Poprade) 
Ing. Alžbeta Čekovská (Obecný úrad Gánovce) 
doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, CSc. (Archeologický ústav SAV, oddelenie Košice) 
Bc. Mgr. Daniela Mlynárčiková (Podtatranské múzeum v Poprade) 
RNDr. Karol Piovarcsy (OZ Neandertal, Gánovce) 
doc. Martin Sabol, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave) 
PhDr. Marián Soják, PhD. (Archaeologický ústav SAV, oddelenie Spišská Nová Ves) 
Mgr. Ondrej Žaár, PhD. (PAMARCH, s.r.o.) 
 
 

Miesto konania konferencie 
Konferencia sa bude konať v prednáškovej sále Obecného úradu v Gánovciach (hostiteľské 
organizácie: Podtatranské múzeum v Poprade a Obec Gánovce); http://www.ganovce.sk  
 
 

Lokalizácia 
Obec Gánovce sa nachádza približne 5 km juhovýchodne od mesta Poprad na severnom Slovensku 
a je ľahko dostupná vlakmi, autobusmi, alebo lietadlami (medzinárodné letisko Bratislava alebo 
priamo Poprad). Z Bratislavy do Popradu je možné sa dostať rýchlikom alebo diaľkovou 
autobusovou linkou a následne z Popradu do Gánoviec regionálnym vlakovým alebo autobusovým 
spojom. V prípade, že budete cestovať autom, Poprad leží priamo na diaľnici D1 a obec Gánovce sa 
nachádza na ceste č. 18 (https://maps.google.sk/). 
 
Pre autobusové/vlakové spojenie (napr. Bratislava – Poprad, Poprad – Gánovce) pozri: 
http://cp.atlas.sk/vlakbus/spojenie/ 
 
Pre letecké spojenie (prílety na letisko Bratislava alebo letisko Poprad) pozri: 
http://www.bts.aero/cestujuci/ 
http://www.airport-poprad.sk/ 
 
Zatiaľ čo bratislavské letisko má momentálne spojenie s viacerými európskymi metropolami 
(Praha, Moskva, Berlín, Brusel, Londýn, Liverpool, Birmingham, Miláno, Madrid, Atény, Rím), na 
popradské letisko pristávajú v súčasnosti len lety z Rigy, Varšavy a Londýna. Inou možnosťou je 
cestovanie cez letisko v Košiciach (http://www.airportkosice.sk) alebo vo Viedni 
(http://www.viennaairport.com/sk/cestujuci). 
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Predbežný program 
Streda 27. apríla: príchod do Popradu alebo Gánoviec 
Štvrtok 28. apríla: registrácia (8:00-9:00), Konferencia (9:00-18:00) a spoločenská večera 

(“Neanderthal Site Happening”) v Gánovciach (20:00) 
Piatok 29. apríla: exkurzia na lokality Gánovce – Hôrka-Ondrej – Hranovnica (dobrovoľná) 

alebo odchod účastníkov konferencie 
Sobota 30. apríla: odchod účastníkov konferencie alebo post-konferenčná exkurzia 

“Dominanty Spiša” (dobrovoľná) 
 

Finálny program bude rozposlaný len prihláseným účastníkom v prvej polovici apríla! 
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Dĺžka každej prednášky je obmedzená na maximálne 20 minút (15 minút + 5 minút na diskusiu). 
Oficiálnym jazykom konferencie bude síce angličtina, ale prednášky v národných jazykoch s 
prezentáciou (v Power-Pointe alebo formou posteru) v anglickom jazyku sú taktiež vítané. 
 
 

Registrácia 
Registračný formulár (záväzná prihláška pre tých, ktorí sa ešte nestihli prihlásiť) sa nachádza na 
konci obežníka. Registračný poplatok (20 Eur; zahŕňa občerstvenie počas konferencie 
a konferenčnú večeru) sa platí na mieste v deň konania konferencie. Posledný termín pre 
registráciu je 31. marec 2016. 
 
 

Abstrakty 
Vítané sú všetky príspevky na hlavnú tému ako aj zo všetkých oblastí štúdia najstarších dejín, 
informácie z nových výskumov v oblasti z geológie, geoarcheológie, paleontológie, 
paleoantropológie a archeológie, výsledky analýz a predbežné správy, rovnako aj príspevky 
z ďalších príbuzných odborov týkajúcich sa predmetného obdobia (doba kamenná). Uzávierka pre 
predloženie abstraktov a záväzných prihlášok je 31. marec 2016. Abstrakty a prihlášky predložené 
po tomto dátume nebudú akceptované. 
 
Formát abstraktov (pre prednášky aj pre postery): 
Názov; Meno a priezvisko autora (v prípade viac ako jedného autora, podčiarknuť meno autora, 
ktorý bude prednášať); Adresa autora(-ov) (poštová aj e-mailová); Text by mal pozostávať max. z 
500 slov. Formát: Word, Times New Roman 12, jednoduché riadkovanie. V každom abstrakte je 
povolený 1 obrázok, celý abstrakt (vrátane textu) by však nemal rozsahom presiahnuť veľkosť 
jednej stránky A4. Pre obrázky použite formát .jpg s rozlíšením minimálne 300 dpi. Abstrakty je 
možné zasielať na adresu: sabol@fns.uniba.sk. 
 
 

Publikačný výstup 
Prezentované príspevky účastníkov konferencie bude možné publikovať vo forme článku v 
špeciálnom čísle recenzovaného časopisu Anthropologie – International Journal of Human 
Diversity and Evolution (http://puvodni.mzm.cz/Anthropologie/). Všetci účastníci konferencie sú 
pozvaní predložiť výsledky svojho výskumu v podobe publikačného výstupu. Špeciálne číslo bude v 
prípade dostatočného záujmu publikované v roku 2017, najneskôr v roku 2018. 
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Ubytovanie 
Účastnícu konferencie si môžu rezervovať ubytovanie v čase konania konferencie buď v Poprade, 
alebo priamo v Gánovciach. Organizátori konferencie doporučujú rezervovať si ubytovanie v čo 
najkratšom možnom termíne. 
 

V meste Poprad sa nachádza niekoľko hotelov a penziónov: http://www.booking.com 
V obci Gánovce je možné sa ubytovať priamo v miestnych kúpeľoch (kapacita max. 16 ľudí): 
www.aquaspaganovce.sk, poprípade v súkromí: http://www.uby.sk/. K dispozícii je aj Penzión 
B+B. 
 

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte nás kontaktovať! 

mailto:sabol@fns.uniba.sk
http://www.paleolit.org/
mailto:ondrej.zaar@gmail.com
http://www.booking.com/
http://www.aquaspaganovce.sk/
http://www.uby.sk/


                5. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2016 
                              Gánovce – Poprad 
                                        

 

 

Kontaktné adresy:   
doc. Martin Sabol, PhD., Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, 
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovensko 
Tel.: +421/02/60296229 , E-mail: sabol@fns.uniba.sk 
Mgr. Ondrej Žaár, PhD., PAMARCH, s.r.o., Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra, Slovensko; 
Website: www.paleolit.org; E-mail: ondrej.zaar@gmail.com 

Registračný formulár 
 
 

Meno a priezvisko účastníka/-ov (prednášajúceho/-ich): 
 
 
 
 
 
Adresa inštitúcie a e-mail účastníka/-ov (prednášajúceho/-ich): 
 
 
 
 
 
Téma príspevku*  
 
 
 
 
 
Forma príspevku:   prednáška áno nie   /nehodiace sa prečiarknite/ 
    poster  áno nie 
 
 
 
 
Plánujem sa zúčastniť na exkurzii v piatok 29. apríla 2016:  áno nie 
 
 
 
 
 
Podpis: 
 
 
 
* V prípade veľkého množstva prihlásených príspevkov si organizátori vyhradzujú právo preradiť Vašu prednášku do 
sekcie posterov. Max. veľkosť posterov je formát A0. 
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