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SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ 

 
ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SGS  

30. 09. 2009 

 
Účastníci rokovania: podľa prezenčnej listiny 
Program rokovania: 
 
 
1.-2. Otvorenie a príhovor predsedu SGS 
 
Predseda L. Šimon privítal účastníkov.  Zdôraznil veľký záujem o členstvo v SGS – 
za obdobie ostatných dvoch rokov prihlásených 100 nových členov. 
 
Keďže valného zhromaždenia SGS sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina z 297 
členov SGS, návrhovú komisiu nebolo možné odhlasovať v úvode zhromaždenia a 
bude prijatá v druhej alternatíve, t.j. po hodine rokovania. 
 
Program valného zhromaždenia bol prítomnými prijatý. 
 
3. Správa o hospodárení SGS 
 
Ľ. Iglárová – správa o stave hospodárenia (príloha 1 k zápisu z valného 
zhromaždenia). 
 
4. Správa revíznej komisie SGS 
 
Kontrola revíznou komisiou s predsedom I. Petríkom skonštatovala účelné čerpanie 
financií. Hlasovanie o prijatí správy revíznej komisie – pre neprítomnosť 
nadpolovičnej väčšiny sa uskutočnilo až po hodine rokovania. 
 
5. Rekapitulácia činnosti doterajšieho NGK a RV SGS 
 
Činnosť doterajšieho NGK zrekapituloval D. Plašienka. Ostatný NGK bol zvolený 
počas predchádzajúceho geologického kongresu na Medvedej hore v roku 2005. 
Prezentovaný bol prehľad o aktivitách doterajšieho NGK: Aktivity v rámci 
Medzinárodného roka planéty Zem 2008, s aktivitami v rozsahu 2007-2009. 
(Koordinátor aktivít bol J. Michalík). Výstava – Planéta na ktorej žijeme v Národnom 
múzeu (koordinátor I. Broska). Reprezentovanie aktivít slovenskej geologickej 
komunity v IUGS. Poradný orgán pre štátne inštitúcie a geovedné organizácie. 
Stimulovanie organizovania odborných geologických podujatí v SR. NGK sa stretával 
dvakrát ročne – riešili sa aktuálne otázky NGK a pridružených organizácií. Zoznam 
aktivít je v ročných správach. 33. medzinárodný geologický kongres (Oslo), zo 
Slovenska 12 aktívnych účastníkov. NGK spolupracuje s UNESCO/IUGS IGCP 
programami. IGCP projektov ubúda, a žiaden nie je v súčasnosti korelovaný zo 
Slovenska. Výkonný výbor NGK považuje svoju činnosť v rokoch 2005-2009 za 
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úspešnú. D. Plašienka sa poďakoval členom doterajšieho NGK za aktívnu činnosť 
v predchádzajúcom funkčnom období. 
 
D. Hovorka požiadal o stručné predstavenie kandidátov. J. Spišiak navrhol osobné 
predstavenie kandidátov. L. Šimon zdôraznil autoritu nominujúcich inštitúcií – 
kanditátov by mali predstaviť prítomní vedúci predstavitelia týchto inštitúcií. Za 
ŠGÚDŠ – kandidátov predstavil Ľ. Hraško. Geologický ústav SAV – predstavenie 
nominantov J. Lexom. PriF UK – výber kandidátov bol po katedrách a z nominantov 
v rámci geologickej sekcie boli vybraní traja nominanti do NGK – ich predstavenie 
realizoval D. Plašienka. BERG fakulta TU Košice – v zastúpení predstavil D. 
Plašienka. 
 
L. Šimon – SGS je členom RVS, na základe dosiahnutých výsledkov a aktivity SGS 
je prideľovanie finančného príspevku z RVS. Najaktívnejšia v rámci SGS je jej 
bratislavská pobočka s výraznou aktivitou P. Uhera. Banskobystrická pobočka – 
zmena vedenia – predseda R. Kyška-Pipík, zaktivizovanie činnosti. Košická pobočka 
– tiež zmena vedenia z dôvodu stupňujúcej sa stagnácie činnosti pobočky – 
predsedom po mimoriadnych voľbách v roku 2008 sa stal Z. Németh.  
 
L. Šimon zhodnotil činnosť rozšíreného výboru SGS v doterajšom funkčnom období. 
Členstvo SGS mimo individuálnych žiadateľov rozšírilo aj masívne členstvo Klubu 
učiteľov geovied a Paleoklubu. Webová stránka SGS bola kritizovaná za nižšiu 
grafickú úroveň, ale napriek tomu mala vysokú návštevnosť. Za neúspech označil 
doterajší predseda L. Šimon vyradenie SGS z Geologickej rady ministra ŽP z dôvodu 
znižovania počtu členov tejto rady.  
 
6. Odovzdávanie ocenení a vyhlásenie výsledkov o najlepšie geologické práce 
 
Ocenenia SGS odovzdané na valnom zhromazdeni SGS 30. 09. 2009: 
 
Slávikova medaila:  
A. Vozárová – za prínos k poznaniu geológie ZK a rozvoj geológie na Slovensku 
P. Vagner – za prínos k poznaniu v odbore inžinierskej geológie a progresívne 
prístupy a riešenia 
 
Ďakovný list SGS: 
D. Vass – za prácu v geológii a z príležitosti životného jubilea 
I. Broska – za propagáciu geológie na Slovensku 
Ľ. Iglárovej – za prácu vo funkcii hospodárky SGS a vzornú spoluprácu s RVS 
M. Kohút – za aktívnu prácu v SGS a pri organizovaní SGK 
B. Žec – za zorganizovanie kongresu SGS na Medvedej hore v roku 2005 
 
Výsledky súťaže o najlepšie publikácie v rokoch 2007-2008 zhodnotil D. Plašienka. 
Výsledky súťaže sú uverejnené v prílohe 2 k zápisu z valného zhromaždenia. Počas 
valného zhromaždenia sa uskutočnilo odovzdávanie ocenení. 
 
7. Schvaľovanie správy o hospodárení SGS a správy revíznej komisie 
 
Keďže nadpolovičná účasť členov SGS sa na valnom zhromaždení nedosiahla, 
schvaľovanie sa uskutočnilo po hodine zasadania. Hlasovanie viedol L. Šimon. 
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Správa o hospodárení SGS a správa revíznej komisie boli schválené plným počtom 
pozitívnych hlasov, jeden hlasujúci sa zdržal hlasovania. 
 
8. Diskusia 
 
Ľ. Hraško – Geologická rada ministra ŽP zasadala v roku 2009 iba raz, predložený 
bol návrh o opätovné zaradenie SGS do Geologickej rady. 
 
D. Hovorka – Výzva o intenzívnejšie organizovanie seminárov SGS na rôzne témy. 
Literárny fond SR – potreba zasielať nominácie do súťaží. Výzva na organizovanie 
a vedenie medzinárodných projektov (napr. IGCP projekty). 
 
D. Reháková – Zdôraznenie, že sa podáva veľa projektov, ale sú fokusované skôr na 
lepšie finančne kryté oblasti než IGCP projekty – napr. 6. a 7. rámcový program EU. 
 
I. Petrík – RVS od roku 2007 stále znižovala príspevok na časopis Mineralia Slovaca, 
dokonca v roku 2009 nebol žiaden príspevok. 

 
L. Šimon – RVS finančné nepodporenie časopisu Mineralia Slovaca v roku 2009 
zdôvodnila všeobecne vysokým príspevkom RVS pre SGS. Situácia by sa mala 
zlepšiť aj zvýšením členského SGS na 6 EUR. 
 
J. Lexa – Znižovanie financovania geologických inštitúcií má za dôsledok znižovania 
príspevku na vydavateľskú činnosť, ale tiež pre RVS. 
 
J. Vozár – V zahraničí sa financovanie geol. spoločností realizuje z finančne dobre 
hodnotených projektov. Prerozdeľovanie financií z odvodov v zahraničí realizuje 
poradná rada ministra – vhodné by boli legislatívne úpravy aj v podmienkach 
Slovenska. Je možná aj zmena jestvujúcich ministerstiev na Slovensku v najbližšej 
budúcnosti, a v tom prípade bude vhodná úvaha o zaradenie geológie na Slovensku 
pod iné ministerstvo ako MŽP. 
 
I. Križáni – Rozpory medzi požiadavkami environmentalistov a reálnou praxou – je 
potreba zriadenia vhodného poradného orgánu. 
 
J. Michalík – Nízky spoločenský dopyt po geológii. V zahraničí sa financovanie 
geológie a odborných podujatí realizuje príspevkom ekonomicky silných komerčných 
spoločností. 
 
J. Michalík – referát o priebehu akcií počas Roka planéty Zem  
 
D. Ozdín – Komisia pre terminológiu a nomenklatúru – zadefinované pojmy sú 
konzultované s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra. Komisia operatívne rieši problémy 
a návrhy od členov geologickej komunity. 
 
L. Šimon – RVS prispieva na odborné podujatia, pričom nie je jednoznačné, či pre 
schválenie príspevku na konkrétne podujatie je vhodné uviesť jeho popularizačný 
názov alebo odborný názov. RVS spravidla bezproblémovo príspieva na na semináre 
a odborné podujatia (napr. mineralogickú burzu). 
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Z. Németh – Referát o redakčných prácach a publikovaní časopisu Mineralia Slovaca 
– prierez redakčných prác od prijatia manuskriptu, cez recenzné konanie, autorské 
opravy a doplnky, opätovné kontroly recenzentmi, slovenskú a anglickú jazykovú 
revíziu a opravy, rovnako ako zalomenie článku, tlač celého čísla MS na internej 
tlačiarni ŠGÚDŠ a uverejnenie pdf z článkov na www.geology.sk/mineralia. Ako 
problematické sa ukazuje predovšetkým recenzné konanie, a prípad, keď sú 
zrealizované opravy a finálne zalomenie článku, a následná redakčná rada MS 
rozhodne o dodatočnom recenzentovi, čo vráti celý proces na začiatok. Redakčnú 
prácu by malo zjednodušiť zavedenie nového webového redakčného systému pre 
Min. Slovaca a Vydavateľstvo ŠGÚDŠ, ktorý ušetrí stratové časy na poštové 
zasielanie materiálov, a tiež zabezpečí okamžitú informovanosť členov Redakčnej 
rady Mineralia Slovaca (RR MS) o nových príspevkoch, umožní im návrhnúť 
recenzentov, poskytne on-line informáciu o stave redakčného spracovania článkov, 
a pod. Webový redakčný systém súčasne zdukumentuje aktivitu členov RR MS. 
 
9. Voľba členov do NGK, nového rozšíreného výboru SGS a revíznej komisie 
SGS 
 
Výsledky volieb prezentoval predseda volebnej komisie M. Elečko:  
 
Voľby do NGK – 67 platných lístkov 
 
1. M. Kohút – 60 hlasov  
2. J. Michalík – 54  
3. F. Marko – 49  
4. M. Bielik – 47  
5.-6. P. Malík - 38 
5.-6. I. Broska - 38 
7. S. Rapant - 37 
8. J. Janočko - 36 
9. V. Bezák - 32 
10. M. Fendeková - 28 
11. M. Janák - 22 
12. S. Jacko - 13 
 
RV SGS – 67 platných lístkov 
 
1.-2. M. Kohút - 63 
1.-2. Z. Németh - 63 
3. Ľ. Iglárová – 60 
4. D. Pivko - 58 
5. P. Uher - 55 
6. D. Ozdín – 53 
7. L. Šimon - 52 
8. R. Kyška-Pipík - 52 
9.-10. M. Kováčová, P. Šefčík - 50 
 
Hospodárka – M. Moravcová - 65 
 
Revízna komisia: 

http://www.geology.sk/mineralia
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V. Kollárová – 51 
I. Petrík - 47 
 
 
Na základe hlasovania novoetabolovaného RV SGS sa plným počtom hlasom 
rozhodlo, že predsedom SGS ostáva naďalej L. Šimon, podpredsedom M. Kohút, 
vedeckým tajomníkom Z. Németh. 
 
 
 
30. 09. 2009 

 
Zapísal: Z. Németh 
 
       L. Šimon 
       predseda SGS 


