
                                                                                            

Oddelenie geo a montánneho turizmu Fakulty BERG 

Technickej univerzity v Košiciach 

a 

OZ Libetha 

v spolupráci so  

Sekciou pre environmentálne dejiny 
Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v Bratislave 

 

Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu 
 

Človek a krajina v minulosti VII. 
(Environmentálne dejiny montánnej krajiny,  
dejiny montanistiky a montánny turizmus) 

 
Konferencia sa koná pri príležitosti významného životného jubilea – 

70. rokov medzinárodne uznávaného montanistu, vedca  
a univerzitného profesora Dr. h. c. prof. Ing. Pavla Rybára, PhD. 

 
I. cirkulár 

 
 

 
 

27. až 29. apríla 2020 v Ľubietovej,  
rekreačné zariadenie Chata Lubetha  

Montánna krajina ťažobnej lokality  Ľubietová – Podlipa v roku 1740 



 
CIEĽOM VII. ROČNÍKA VEDECKEJ KONFERENCIE  
ČLOVEK A KRAJINA V MINULOSTI:    
 je prezentovať problematiku teoreticko-metodických a praktických aspektov 
vedného výskumu v rámci environmentálnych dejín so zameraním na históriu 
montánnej krajiny, dejiny montanistiky s dôrazom na baníctvo, a tiež na 
problematiku banského turizmu. Oboznámiť odbornú a laickú verejnosť s najnovšími 
výsledkami výskumov v daných vedných odboroch prostredníctvom prednášok 

popredných odborníkov zo Slovenska a zo zahraničia.   
 

TEMATICKÉ  OKRUHY  KONFERENCIE: 

1) Teoreticko–metodické problémy v (montánnych) environmentálnych 
dejinách 

2) Dejiny montanistiky a montánny turizmus v geografickom priestore 
Ľubietovej  

3) Montánne environmentálne dejiny krajiny  
4) Dejiny montanistiky 
5) Montánny turizmus  
6) Využitie informačných technológií pri výskume a prezentácii 

environmentálnych dejín montánnych krajiny, dejín montanistiky 
a v montánnom turizme 

 
VEDECKÍ GARANTI KONFERENCIE: 

doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD. – hlavný vedecký garant 
doc. PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD.  
PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.  
Prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.  
doc. Ing. Peter Jančura, PhD. 
Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD. 

 
ORGANIZÁTORI  KONFERENCIE: 

OZ Libetha so sídlom v Ľubietovej 
v zastúpení Dagmar Zajacovej 

 
Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach 
Ústav zemských zdrojov 
Oddelenie geo a montánneho turizmu 
v zastúpení doc. Mgr. Mária Molokáča, PhD. a  
                   doc. PaedDr. Pavla Hrončeka, PhD. 

 
KONTAKTNÉ OSOBY: 

Dagmar Zajacová (email: ozlibetha2011@mail.com, č. t. +041 904 906942)  
Ing. Dana Tometzová, PhD. (email: dana.tometzová@tuke.sk)  
doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD. (email: pavel.hroncek@tuke.sk) 
 

 



 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: 

 

 Konferencia sa uskutoční 27. až 29. apríla 2020 v priestoroch rekreačného 
zariadenia – Chata Lubetha so začiatkom o 9:00 hod. 

 

 Na konferencii budú prezentované vyžiadané prednášky od pozvaných 
popredných domácich a zahraničných odborníkov zaoberajúcich sa vo svojej 
vedecko-výskumnej činnosti problematikou uvedenou v tematických okruhoch 
konferencie. Všetci pozvaní odborníci obdržia certifikát o vyžiadanej prednáške.  
 

 Vedeckí garanti konferencie si vyhradzujú právo výberu prihlásených prednášok 
a ich zaradeniu do programu konferencie, tak aby zodpovedali vedeckému 
zameraniu konferencie, svojou kvalitou boli prínosné pre daný vedný odbor, a aby 
zapadli do časového rozsahu programu konferencie.   

 

 Prihlásenie príspevkov so stručnou anotáciou (do 15. riadkov) je možné poslať 
na adresu doc. Dr. Pavla Hrončeka, PhD. do 17.  februára 2020 

 

 Prednesené prednášky na tému Dejiny montanistiky a montánny turizmus 
v geografickom priestore Ľubietovej budú na základe výberu vedeckých 
 garantov publikované v kolektívnej vedeckej monografii 

 

 Vybrané, najvýznamnejšie príspevky budú podľa výberu a odporúčania vedeckých 
garantov konferencie zaslané na publikovanie do vedeckého časopisu Acta 
Montanistika Slovaca, ktorý je indexovaný vo WOS. Odporúčanie vedeckých 
garantov konferencie však automaticky nezaručuje ich prijatie do tlače, všetky 
príspevky musia prejsť riadnym recenzným konaním podľa interných pravidiel 
časopisu. 

 

 Vybrané príspevky budú podľa výberu a odporúčania vedeckých garantov 
konferencie publikované v anglickom jazyku vo vedeckom časopise Acta 
Geoturistika. Časopis vydáva zahraničný akademický vydavateľ SCIENDO v 
spolupráci Geotour, o. z. a s podporou Fakulty BERG TU v Košiciach, Ústavu 
zemských zdrojov a Oddelenia geo a montánneho turizmu.  
 

 Vybrané príspevky budú podľa výberu a odporúčania vedeckých garantov 
konferencie publikované v slovenskom jazyku vo vedeckom časopise Annales 
historici presovienses vydávanom na pôde Inštitútu histórie Filozofickej fakulty 
PU v Prešove 

 

 Vybrané príspevky budú podľa výberu a odporúčania vedeckých garantov 
konferencie publikované v slovenskom jazyku vo vedeckom časopise 
Geografická revue vydávanom na pôde katedry Geografie a geológie Fakulty 
prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. 

 

 Podrobné informácie a program konferencie budú vyžiadaným a prihláseným 
prednášajúcim  doručené do konca februára 2020. 


