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Prvý ročník konferencie so zameraním na pútnický turizmus sa konal 
v septembri 2019 v Korni na Kysuciach pod záštitou vtedajšej ministerky 

kultúry Slovenskej republiky PhDr. Ľubice Laššákovej.

Cieľom vedeckej konferencie je prezentovať najnovšie výsledky geografických
výskumov krajiny s možnosťami ich aplikácie v moderných formách cestovného ruchu 
v regiónoch Slovenska a Európy a priblížiť závery základných fyzicko-geografických,
humánno-geografických  a historicko-geografických výskumov rôznych typov krajiny

prostredníctvom najmodernejších metodologických aplikácií predovšetkým 
v individuálnom turizme. Vítané sú aj príspevky zamerané na moderné formy

cestovného ruchu na pozadí meniacej sa celosvetovej situácie 
spôsobenej pandémiou COVID-19. 

fyzicko-geografický, humánno-geografický a historicko-geografický výskum krajiny
•

historické aspekty výskumu cestovného ruchu
•

individuálne formy moderného cestovného ruchu v súčasnej krajine
•

teoreticko-metodologické a praktické aspekty moderných foriem turizmu 
(napr. ekoturizmus, rurálny turizmus, turizmus v divočine, horský turizmus, banský

turizmus, geoturizmus, adrenalínový turizmus, dark turizmus, speleoturizmus a pod.)
•

informačno-komunikačné technológie vo výskume moderných foriem cestovného ruchu
•

súčasný cestovný ruch na pozadí pandémie COVID-19
 

Katedra geografie a geológie Fakulty prírodných vied 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú on-line konferenciu, ktorá sa
uskutoční pod záštitou dekanky Fakulty prírodných vied 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. RNDr. Jarmily Kmeťovej, PhD.

Konferencia je venovaná významnému životnému jubileu, 90. narodeninám
prof. RNDr. Jaroslava Mazúrka, CSc., nestora geografického výskumu 

a vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Slovensku.
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TEMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE



24. jún 2021 o 9:00 hod.

komunikačná platforma MS Teams

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

anglický, slovenský a český

pomocou prihlasovacieho formulára 
do 15. mája 2021 (so stručnou anotáciou 
v angličtine)

Acta Geographica Universitatis Comenianae 
- SCOPUS, vydavateľ Univerzita Komenského v Bratislave)  
- vybrané najvýznamnejšie príspevky
- odporúčanie príspevku vedeckými garantami konferencie
však automaticky nezaručuje jeho prijatie do tlače. Všetky
príspevky musia prejsť riadnym recenzným konaním podľa
interných pravidiel časopisu

Geografická revue  
- vydavateľ Katedra geografie a geológie Fakulty prírodných
vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
- vybrané príspevky v anglickom a slovenskom jazyku

Acta Geoturistica
- vydavateľ časopis Geotour, o. z. s podporou Fakulty
BERG Technickej univerzity v Košiciach, Ústavu zemských
zdrojov a Oddelenia geo a montánneho turizmu.
- vybrané príspevky v anglickom jazyku

informácie k priebehu a organizácii
konferencie, program konferencie a zborník
abstraktov budú prihláseným prednášajúcim
doručené do 2. júna 2021

všetci pozvaní odborníci získajú certifikát o
vyžiadanej prednáške

Základné informácie

Dátum
 

On-line forma
 

Výber príspevkov
 
 
 
 
 
 
 

Jazyk konferencie
 

Prihlasovanie
 
 
 

Publikovanie príspevkov

Bližšie informácie
 
 
 
 

Certifikát

https://forms.gle/t4tqfhzxyaCyvfjUA


Vedeckí garanti konferencie
prof. RNDr. Pavol Korec, CSc. hlavný vedecký garant

Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a
územného rozvoja Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave, Slovensko

hlavný vedecký garant
Facultatea de geografie turism și sport, Universităţii din Oradea,
Rumunsko

Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko

Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko

Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Fakulta prírodných
vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko 

Oddelenie Geo a montánneho turizmu, Ústav zemských zdrojov,
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická
univerzita v Košiciach, Košice, Slovensko

PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.

doc. Marcu S. Staşac, PhD.

doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD.

doc. Mgr. Mário Molokáč, PhD.

doc. RNDr. Alfréd Krogmann, PhD. 

Organizační garanti konferencie

PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.
doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD.

Mgr. Lenka Balážovičová, PhD.
RNDr. Michaela Žoncová, PhD.

hlavný organizačný garant

vedúca Katedry geografie a geológie

lenka.balazovicova@umb.sk (anglický, slovenský, český jazyk)

michaela.zoncova@umb.sk (slovenský, český, anglický jazyk)


