SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY
MLYNSKÁ DOLINA 1, 817 04 BRATISLAVA
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS ZO DŇA 27.10. 2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
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 prítomných na
zasadnutí Rozšíreného Výboru Slovenskej geologickej spoločnosti (ďalej „RV SGS“) a
oboznámil ich s programom rokovania. Za zapisovateľa zápisnice bola zvolená S. Ozdínová,
overovateľom M. Kováčová a schvaľovateľom L. Šimon.
2. Informácia o činnosti SGS za rok 2016 (pobočky a odborné skupiny)
Predseda SGS L. Šimon ocenil aktívnu činnosť jednotlivých pobočiek a odborných skupín
v roku 2016. Najaktívnejšou odbornou skupinou SGS bol Klub učiteľov SGS (KUG SGS).
Predseda SGS L. Šimon poďakoval L. Turanovej za jej aktívne pôsobenie vo vedení KUG
SGS počas celého roka a vyhotovenie písomnej správy o činnosti KUG SGS v roku 2016.
Predseda Bratislavskej pobočky M. Kováčová a predseda Paleontologickej odbornej skupiny
J. Michalík – informovali o konferenciách, o prednáškach a odborných podujatiach pobočky
a skupiny. Ostatní účastníci boli vyzvaní na predkladanie písomných správ o činnosti
ostatných pobočiek a odborných skupín do konca roka 2016.
3. Návrh plánu práce SGS pre rok 2017
Predseda SGS L. Šimon vyzval prítomných, aby vypracovali návrh plánu práce SGS na rok
2017. Významnou aktivitou v roku 2017 je Otvorený geologický kongres Vysoké Tatry 2017.
J. Michalík informoval o konaní medzinárodnej konferencie IWAF 2017, ktorá sa uskutoční
v spolupráci s SGS v apríli 2017 v Smoleniciach.

4. Číslo 1/2016 internetového časopisu Mente et Malleo (MeM) – Spravodajcu SGS
J. Madarás šéfredaktor internetového časopisu MeM informoval prítomných o práci na prvom
čísle Spravodajcu a o technických prekážkach, ktoré sú s tým spojené. Zaviazal sa, že prvé
číslo Spravodajcu bude uverejnené na internetovej stránke SGS do 30.11.2016.
Uznesenie: Z dôvodu technických problémov vyjde v roku 2016 len jedno číslo internetového
časopisu MeM – Spravodajcu SGS -1/2016. Návrh bol jednomyseľne prijatý prítomnými
členmi RV SGS. (Proti: 0, Zdržal sa: 0)
5. Informácia o príprave Predvianočného geologického semináru PVS 2016
Predseda SGS L. Šimon informoval o rezervácii miesta konania PVS 2016 – v priestoroch
Veľkej sály Dionýza Štúra na ŠGÚDŠ dňa 8.12. 2016 Bola rozoslaná pozvánka na PVS 2016
a v súčasnosti prichádzajú abstrakty, zostavuje sa program. V rámci programu sa uskutoční od
13.00 hod. slávnostné oceňovanie najvýznamnejších vedeckých prác za roky 2014 – 2015
a tiež slávnostné oceňovanie Slovenskej geologickej spoločnosti a Národného geologického
komitétu.
6. Informácia o príprave Otvoreného geologického kongresu Vysoké Tatry 2017
Predseda SGS L. Šimon informoval prítomných o rezervácii konferenčných priestorov
v Kongresovom centre SAV v Starej Lesnej v dňoch 14. – 17.6. 2017. Propagácia Kongresu
bude pokračovať rozoslaním 2. cirkuláru Kongresu. Sprievodcovia exkurzií a prednášajúci
vyzvaných prednášok súhlasili s ich organizáciou. Účasť na Kongrese prisľúbil (podľa jeho
aktuálych možností) aj Minister životného prostredia Ing. László Sólymos.
7. Návrhy na ocenenia SGS pre rok 2016
Predseda SGS L. Šimon vyzval zúčastnených, aby posielali nominácie na udelenie Slávikovej
medaily a Ďakovných listov SGS.
8. Prijatie nových členov SGS
Od posledného rokovania RVSGS (7.4.2016) sa o členstvo v SGS uchádzajú títo
záujemcovia:
Soňa Štofová
Jozef Bumbera
RNDr. Júlia Kotulová, PhD.
Ing. František Verbich
RNDr. Martina Guráňová

Hlasovanie: všetci prítomní jednomyseľne súhlasili s prijatím uvedených záujemcov za členov
SGS. (Proti: 0, Zdržal sa: 0)
9. Rôzne a diskusia
L. Šimon informoval o začatí spolupráce medzi Slovenskou geologickou spoločnosťou a
Mestskou časťou Devínska Nová Ves – Bratislava (starosta M. Jambor) na realizáciu projektu
vybudovania stálej geologickej expozície na lúke pred „chorvátskym múzeom“ v Devínskej
Novej Vsi (oficiálny názov múzea je Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry
Chorvátov na Slovensku). V priestoroch tohto múzea sa konajú už niekoľko rokov geologické
prednášky pre verejnosť organizované SGS s spolupráci s Turistickou informačnou
kanceláriou DNV (zastrešenú MČ DNV Bratislava) a Slovenským národným múzeom. J.
Madarás doplnil niektoré detaily a informácie ohľadom charakteru geologických vzoriek
z Devínskej kobyly pre budúce geologickú expozíciu. Kontaktné osoby za SGS pre realizáciu
projektu sú J. Bumbera, J. Madarás a L.Šimon.
J. Michalík vyzval prítomných, aby posielali nominácie na ocenenie Literárneho fondu „Cena
za celoživotnú prácu“.
M. Kováčová informovala prítomných, že pre funkčné obdobie 2016-2020 bola zvolená za
predsedu Organizácie Česko-Slovenských Palynológov, z čoho automatický vyplýva pozícia
councillora za OCSP v IFPS (International Federation of Palynological Societies). Zároveň
informovala o úspešnej kandidatúre OCSP na usporiadanie svetového Palynologickopaleobotanického kongresu v Prahe v roku 2020.
Záver
L. Šimon poďakoval členom rozšíreného výboru SGS za aktívnu účasť na zasadnutí a ukončil
rokovanie.
Zapísala: S. Ozdínová, tajomník SGS
Overila: M. Kováčová, predseda Bratislavskej pobočky SGS
Schválil: L. Šimon, predseda SGS
V Bratislave, dňa 27.10.2016

