
 
Zabezpečenie akcie:   
poplatok 2 € (platí ako vstupenka na Speleomíting) 
 
UBYTOVANIE  v hoteli Mladosť vo Svite. 
Ubytovanie len na jednu noc (za osobu): 9,16 €  
cena za osobu na viac nocí: 7,96 € / 1 noc  
 
STRAVOVANIE  
Piatok v hoteli Mladosť: 
8,51 € (obed 5,04 €,  večera 3,47 € ) 
 

Sobota v Dome kultúry: 
9,66 € (raňajky 2,66 €, obed 4,00 €, večera  3,00 €) 
 

Nedeľa v hoteli Mladosť:  
raňajky 1,91 € 
 
Jedálny lístok 
Piatok 
• obed:      hovädzí vývar s cestovinou,  
                           vyprážaný rezeň 150 g, zemiaky, uhorka       
• večera:    pečené kuracie stehno 250 g,  
                           obloženie, ryža 
Sobota 
• raňajky:  150 g domáca klobása, horčica, chlieb, čaj 
• obed:      šampiňónová polievka, chlieb,  
                          150 g bratislavské pliecko, knedľa        
• večera:   bravčové pečené, tarhoňa, červená repa  
 

Ponuka desiatových polievok: 
Držková polievka desiatová,  chlieb   – 1, 66 € 
Gulášová polievka desiatová,  chlieb – 1, 66 € 
 
Nedeľa 
• raňajky: vajcia na cibuľke, 2 x pečivo, čaj 
 
 (Stravu si možno objednať aj individuálne.) 
 
 

UPOZORNENIE 
Stravovanie sa zabezpečí pre tých účastníkov, ktorí sa naň  
prihlásia do 15. 4. 2009. Oneskorenci majú ešte možnosť  
objednať si stravu na sobotu telefonicky do 17. apríla priamo  
u p. Prokopa, majiteľa reštaurácie v Dome kultúry.   
č. tel.: 052 / 775 52 01,  0904 542 027 
e-mail:  restauracia@stonline.sk 
 

 
 

 
 PREDSEDNÍCTVO  SSS 
 Piatok 17. apríla 2009 – hotel Mlados ť 
 12.00  –  13.00   obed 
 13.00  –  19.00   zasadnutie predsedníctva SSS 
 19.00  –  20.00  večera 
  Pri prezentácii bude kontrola platenia členských príspevkov  
 SSS, preto Vás žiadame vyrovnať si prípadné nedoplatky. 
 

  SPELEOMÍTING 
  Sobota 18. apríla 2009 – Dom kultúry 
   8.00  –  9.00   raňajky 

 9.00  –  9.45      otvorenie Speleomítingu, ocenenie 
                           najväčších objavov členov SSS  
 9.45  –  12.30    prednášky  

 12.30  –  13.30    obed 
 13.30  –  18.00    prednášky 
 18.00  –  19.00    večera 
 19.00                   ocenenie najlepších príspevkov  
                             zlosovanie vstupeniek a záver podujatia 
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SPELEOMÍTING   
2009 

 

SLOVENSKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ 
 

Vás pozýva 
 

dňa 18. apríla 2009 o 9.00 hodine  

do Domu kultúry vo Svite 
na celoslovenské stretnutie jaskyniarov 

 
Na podujatí sa budú prezentovať aktuálne výsledky prieskumu, 
výskumu jaskýň a krasu u nás i vo svete a zaujímavosti z oblasti 
speleológie.  
 
V piatok 17. apríla 2009 o 13.00 hod. v hoteli Mladosť sa 
uskutoční pravidelné zasadnutie predsedníctva SSS. 
 
  
PROGRAM SPELEOMÍTINGU: 
 
• objavy členov SSS v Slovenskej republike 
• nové objavy v zahraničí 
• expedície, poznávacie cesty  
• novinky a zaujímavosti zo speleológie  
• výstava mapovej a fotografickej dokumentácie 
 
Ocenenie za: 
• významné speleologické aktivity členov SSS na Slovensku 
• významné speleologické aktivity členov SSS v zahraničí 
 
Divácka cena za:  
• najhodnotnejší príspevok  z domácich lokalít 
• najhodnotnejší príspevok zo zahraničných ciest 
• panelovú dokumentáciu 
 
Na záver bude zlosovanie vstupeniek s cenou. 
 
 
 
 

 
 
 
K dispozícii bude audiovizuálna technika:  
• videoprehrávač VHS s projektorom  
• počítač s inštalovaným programom Power Point,  

mechanikou CD, DVD  a dataprojektorom 
 
Prosíme prednášajúcich, ktorí sa budú prezentovať v odlišnom 
programe, aby si priniesli vlastný počítač a kábel. V prípade, ak bude 
potrebná iná technika, dohodnite sa včas telefonicky s organizátorkou  
O. Miháľovou. 
 
Upozornenie pre prednášajúcich 
 
Žiadame prednášajúcich, aby si svoje príspevky pripravili, odskúšali a 
premietli doma. Na Speleomítingu pred jeho začiatkom ani počas 
obedňajšej prestávky to nebude možné!  
Budeme tiež striktne vyžadovať dodržiavanie maximálneho 20-
minútového času príspevku – prednášky. 
 
Príspevky, ktoré jaskyniari odovzdajú výkonnému redaktorovi časopisu 
Spravodaj SSS, budú v ňom publikované v roku 2009. 
Na panelovú výstavu si prineste okrem mapového alebo fotografického 
materiálu špendlíky, pripináčky, lep. pásku atď. 
 
Program  sa bude zostavovať pred Speleomítingom, preto Vás 
žiadame posla ť meno prednášajúceho , názov 
príspevku , požadovanú techniku, d ĺžku prednášky, 
resp. názov panelovej výstavy  spolu so záväznou prihláškou 
najneskôr do 14. 4. 2009   na adresu:  
 
      Oľga Miháľová,  Mládeže 34,  058 01 Poprad 
      Tel.: 052 / 7733754,       mob.: 0915 326 163 
      E-mail: mihalova.o@post.sk  
 
Informácie, pozvánku (aj pre tlačiareň) a ON LINE prihlášku 
na Speleomíting  nájdete aj na Internete:  

 
www.sss.sk          

 
Speleoburza  bude súčasťou podujatia – predaj 
speleologickej literatúry: knihy, staršie ročníky 
speleologických periodík, zborníky Slovenský kras  
a iné. Bude možnosť kúpiť si alebo predať speleologický 
výstroj. 
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Záväzná prihláška  

 
 
Oblastná skupina, klub SSS: 
 
..........................................................................……….............. 
Meno a priezvisko: 
..........................................................................…….…............. 
Adresa:  ............................................................……….............. 
..........................................................................……….............. 

Počet prihlásených osôb:          ......................………................ 

Prihlasujem príspevok pod názvom:        

.....................................................................………................................ 

.....................................................................………................................ 

Prednášajúci: 
 
.....................................................................................………... 
Technika, dĺžka prednášky:  
 
..........................................................................….……............. 
Prihlasujem  výstavu pod názvom: 
 
..........................................................................……….............. 
 
Autor :.......................................................................………....... 
 
Strava a ubytovanie 
 
                      piatok               sobota              nedeľa 
raňajky        …………           …………           ..........…   
                        
obed            ………...            ...............         …………    
  
večera          ..............           ...………           .......…... 
 
ubytovanie   …...........           .......……           ..........… 
 
Poznámka:  vyznačte číslom počet objednaných ubytovaní a 
jedál za skupinu alebo každý člen na samostatnej návratke.  
 

 
 


