ZÁPISNICA Z ROKOVANIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS

07. 06. 2012
Účastníci rokovania: podľa prezenčnej listiny
Priebeh rokovania:

1. Otvorenie
Predseda SGS L. Šimon účastníkov rokovania privítal a oboznámil ich
s jednotlivými bodmi rokovania. Súčasne skonštatoval, že na rok 2012 sa podarilo
zabezpečiť z predsedníctva SAV cez GU SAV zvýšené financovanie na akcie SGS.
Pridelenie finančných prostriedkov na jednotlivé akcie SGS prezentoval predseda
SGS v tabuľkovej forme. Členská základňa SGS presiahla v súčasnosti počet 300
členov.
Výbor Slovenskej geologickej spoločnosti sa stretol na pracovnom stretnutí s
výborom Slovenskej mineralogickej spoločnosti a vzájomne si deklarovali úzku
vedeckú spoluprácu v prierezových témach. Nová vedecká spoločnosť pre
mineralógov je tiež akreditovanou pri Rade slovenských vedeckých spoločností pri
SAV.
2. Informácia o činnosti SGS za prvý polrok 2012 (pobočky a odborné skupiny)
a plán práce SGS pre rok 2012 podľa schválenej dotácie P-SAV.
Podstatným úspechom bolo sprevádzkovanie novej verzie webovej stránky SGS,
ktorá spĺňa novodobé viziálne, aj obsahové požiadavky. Predseda SGS
odprezentoval účastníkom zasadania RV SGS jednotlivé položky tejto web stránky.
Členovia v diskusii vyslovili niektoré ďalšie námety, ktorými by sa stránka dala ešte
obohatiť. Pôvodná webová stránka SGS bude prelinkovaná na novú stránku. Názov
novej webstránky SGS je www.geologickaspolocnost.sk.
Akcie SGS sa v 1. polroku realizovali v súlade s plánom na rok 2012. Predsedovia
pobočiek poskytli o týchto aktivitách prierezovú informáciu. Konferencia mladých
geovedných pracovníkov - Herlandia 2012 - mala zborník abstraktov vydaný
elektronicky, čím sa vyriešil problém sťaženého vydania takéhoto zborníka na báze
Geovestníka časopisu Mineralia Slovaca. Informácie o akciách Klubu učiteľov
geovied budú distribuované celej členskej základni SGS a zúčastňovať sa ich budú
môcť všetci členovia. V Slovenskom národnom múzeu bola v polovici mája 2012
sprevádzkovaná nová geovedná expozícia, ktorá nahradila doterajšu zastaralú
expozíciu.
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3. Príprava Otvoreného geologického kongresu SGS a ČGS 2013
Na zasadnutí RV SGS sa diskutovalo o mieste konania Otvoreného geologického
kongresu SGS a ČGS 2013 a o problematickom zostavovaní organizačného výboru
tohto kongresu len z členov banskobystrickej pobočky SGS.
Rozšírený výbor SGS preto dohodol nasledovné:
Otvorený geologický kongres SGS a ČGS 2013 sa bude konať podľa pôvodného
plánu v Kremnici na prelome septembra a októbra 2013 so zameraním na geologické
témy ako boli na geologickom kongrese 2009.
Za predsedu organizačného výboru bol schválený Z. Németh (ŠGÚDŠ). Členmi
organizačného výboru budú M. Smrečková (UMB) – logistické zabezpečnie
v spolupráci s predsedom OV, R. Vojtko (PriF UK)– zostavenie zborníka abstraktov
a exkurzného sprievodcu. Ďaľšími členmi organizačného výboru kongresu budú L.
Šimon (ŠGÚDŠ), M. Kohút (ŠGÚDŠ), M. Kováčiková (ŠGÚDŠ), I. Broska (GU SAV),
P. Siman (GU SAV), P. Uher (PriF UK) a M. Kováčová (PriF UK). Za Českú
geologickú spoločnosť členov organizačného výboru sa doplní po konzultáciach
predsedu SGS L. Šimona a predsedu ČGS K. Vernera.
RV SGS doporučuje za vedeckého garanta geologického kongresu 2013 prof. D.
Plašienka (PriF UK). Prvý cirkulár kongresu SGS-ČGS bude distribuovaný
elektronicky v septembri 2012. Personálne obsadenie vedenia organizačného
výboru, rovnako ako ďalšie kroky pri organizácii kongresu, boli jednohlasne
odsúhlasené RV SGS.
4. Návrhy na ocenenia SGS pre rok 2012 (Vyhlásenie súťaže o najlepšie
geologické práce za roky 2010-2011, Slávikova medaila, čestné členstvo,
ďakovné listy pre rok 2012)
RV SGS vyhlásil súťaž na ocenenia SGS o najlepšie geologické práce za roky
2010-2011. Najlepšie geologické práce budú vyhlásené v decembri 2012 na 11.
predvianočnom seminári SGS. Prof. D. Plašienka bude koordinovať súťaž o najlepšie
geologické práce 2010-2011 a predloží výsledky predsedovi SGS L. Šimonovi do
jesenného zasadania RV SGS v novembri 2011.
Vedecký tajomník SGS doplní zoznam držiteľov Slávkovej medaily o osobnosti,
ktoré obdržali toto ocenenie od roku 2005, pričom sa bude vychádzať zo zápisníc zo
zasadaní RV SGS, ktoré sa uskutočnili po roku 2004.
5. Návrhy na prijatie nových členov SGS
Žiadosti o prijatie do SGS predložili desiati žiadatelia:
RNDr. S. Ozdínová, PhD., Mgr. M. Ondrejka, PhD., Ing. P. Himič, R. Biskupič, MUDr.
D. Hassa, J. Hassanová, Mgr. M. Sýkorová, A. Lehocký, Š. Súľovec, L. Vetráková
RV SGS jednohlasne odsúhlasil prijatie za členov SGS.
5. Rôzne a diskusia
S. Mikita sa vzdal funkcie predsedu hydrogeologickej odbornej skupiny SGS –
HOS SGS. V nových voľbách bola zvolená za predsedkyňu K. Benková.
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Geochemicko-mineralogická odborná skupina SGS s predsedom prof.
Chovanom do konca júna 2012 vyrieši potrebu personálnych zmeny na čele tejto
skupiny. S riešením problému odbornej skupiny je poverený P. Uher.
Na návrh P. Uhera k 07. 06. 2012 zrušil RV SGS odbornú skupinu gemológie
SGS.
07. 06. 2012
Zapísal:
Z. Németh, vedecký tajomník SGS
L. Šimon, predseda SGS
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