Zápisnica zo zasadania Rozšíreného výboru SGS
zo dňa 7.3. 2019 a pokračujúceho rokovania dňa 11.4. 2019
Prítomní: podľa prezenčných listín
Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Katedra geológie a paleontológie,
miestnosť G-224.
Priebeh rokovania
1. Otvorenie
Predseda Slovenskej geologickej spoločnosti (ďalej „SGS“) L. Šimon privítal na zasadnutí
členov Rozšíreného výboru Slovenskej geologickej spoločnosti (ďalej „RV SGS“) a
oboznámil ich s programom rokovania. Za zapisovateľa zápisnice bola zvolená S. Antolíková,
overovateľom bola M. Kováčová a schvaľovateľom L. Šimon.
2. Informácia o organizácii spoločného geologického kongresu OGK 2019 Beroun
L. Šimon prítomných informoval, že organizácia Spoločného geologického kongresu OGK
2019 v Beroune pokračuje distribúciou 2. cirkuláru kongresu, ktorý obsahuje informácie
o možnosti on-line registrácie, o konferenčných exkurziách, o konferenčných poplatkoch a o
možnostiach ubytovania. Členovia SGS si môžu uplatniť zľavy v konferenčných poplatkoch
a v poplatkoch za ubytovanie.
3. Informácia o internetovom časopise Mente et Malleo – Spravodajca SGS
V súčasnosti sú uverejnené on-line verzie MeM 2018 a 2019 na internetovej stránke
Slovenskej geologickej spoločnosti. J. Madarás sa zaviazal previesť on-line verziu MeM 2018
(1,2) do pôvodného pdf formátu do 30.4.2019. J. Madarás a L. Šimon vyzvali prítomných,
aby posielali svoje príspevky a fotografie na mailové adresy: j.madaras@savba.sk,
ladislav.simon@gmail.com a antolikovasilvia@gmail.com.
4. Organizácia Predvianočného semináru SGS 2019
PVS 2019 sa uskutoční dňa 12.12.2019 v Aule SAV v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9.
PVS 2019 bude spojený aj s posedením a občerstvením v jedálni SAV.
5. Návrh reštartu odborných skupín SGS
M. Kováčová navrhla, aby si členovia Rozšíreného výboru SGS pripravili na jesenné
zasadnutie RV SGS návrhy na revitalizáciu organizačnej štruktúry SGS. Tieto návrhy
členovia RVSGS prerokujú a pripravia na pripomienkovanie a schválenie Valným
zhromaždením SGS.
Uznesenie: Členovia Rozšíreného výboru SGS jednomyseľne schválili plán a súvisiaci
harmonogram revitalizácie organizačnej štruktúry SGS.
6. Prijatie nových členov SGS
Noví členovia SGS: Doc. RNDr, Eva Bulánková, PhD. a Pavol Imberger boli jednomyseľne
prijatí.
7. Rôzne a diskusia
- J. Michalík informoval prítomných o svojej pracovnej ceste na zasadnutie skupina IGCP
UNESCO v Paríži. Vyzval prítomných aby sa zapojili do projektov IGCP UNESCO.

- J. Madarás navrhol aby sa SGS zapojila do rozvoja geoparkov na území ZK. Informoval
prítomných o koncepcii rozvoja geoparkov na Slovensku a o nutnosti prítomnosti odborníka
z oblasti geológie v príslušnej komisii.
- M. Kováčová informovala prítomných o príprave nového štatútu SGS, ktorá je podmienená
zmenou organizačnej štruktúry SGS.
L. Šimon na záver poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí.
Zapísala: S. Antolíková, tajomník SGS
Overila: M. Kováčová, predseda Bratislavskej pobočky SGS
Schválil: L. Šimon, predseda SGS
V Bratislave, dňa 12.04.2019

