
Zápisnica zo zasadnutia Rozšíreného výboru  

Slovenskej geologickej spoločnosti zo dňa 11.11. 2022 

 

Zúčastnení (v abecednom poradí): S. Antolíková, N. Hudáčková, M. Hyžný, M. Kováčiková, 

M. Kováčová, J. Madarás, J. Michalík, Z. Németh, D. Pivko, L. Šimon, M. Šujan, L. 

Turanová, M. Vlačiky 

Ospravedlnili sa: V. Kollárová, R. Fľaková, D. Plašienka, L. Vizi, R. Vojtko 

Neprítomní: P. Ivan, R. Biskupič, J. Maglay, R. Kyška Pipík, B. Ondrášiková, V. Sláviková, 

Ľ. Štrba 

 

1. Otvorenie rokovania 

Zasadnutie sa uskutočnilo hybridne, v zasadačke na Katedre geológie a paleontológie na 

Prírodovedeckej fakulte UK v kombinácii  prostredníctvom služby Google Meet. Predseda 

SGS L. Šimon privítal zúčastnených a oboznámil prítomných s programom zasadnutia.  

 

2. Zhrnutie pracovných aktivít SGS za rok 2022 (pobočky a odborné skupiny) 

Z. Németh – predseda Košickej pobočky SGS, informoval prítomných, že dňa 28.11.2022 sa 

uskutoční prednáškové popoludnie SGS-ŠGÚDŠ, prezenčne aj online.  

L. Turanová – predsedníčka Klubu učiteľov geovied, informovala prítomných o prednáškach, 

ktoré sa tradične uskutočňujú raz mesačne a o letnej exkurzii v severovýchodnom Taliansku. 

J. Madarás pripomenul prítomným exkurziu do okolia Borinky, ktorá sa uskutočnila pod 

vedením D. Plašienku a R. Vojtka. 

J. Michalík informoval o 21. Slovensko – Česko – Poľská paleontologická konferencii, ktorá 

sa uskutočnila v Bratislave za účasti slovenských vedcov. 

 

3. Plán činnosti SGS pre rok 2023 (pobočky a odborné skupiny) 

V roku 2023 sú už v súčasnosti naplánované tieto udalosti: 

- 20. PVS SGS povianočný seminár SGS, ktorý sa bude konať 13.1 2023 je venovaný 100. 

výročiu založenia predchodcu Slovenskej geologickej spoločnosti – Československej 

spoločnosti pre mineralógiu a geológiu 

- Spoločný Otvorený geologický kongres bude venovaný 100. výročiu založenia geologických 

spoločností Českej geologickej spoločnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, ktorý sa 

bude konať v dňoch 19. – 23.9.2023 v Sepetnej, ČR 



- 21. PVS SGS predvianočný seminár SGS, ktorý je plánovaný 7.12. 2023  – Nové poznatky 

z oblasti geológie Západných Karpát ak bude pandemická situácia Covid – 19 prístupná. 

- Bratislavská pobočka plánuje organizovanie prednášok a exkurzie 

- Košická pobočka plánuje organizovanie prednášok a exkurzie 

- Klub učiteľov geovied plánuje pokračovať v organizovaní pravidelných mesačných 

prednášok a letnej geovednej exkurzie 2023 

 

4. Informácia o príprave vedeckej konferencie ESSEWECA 2022 

N. Hudáčková informovala prítomných o prebiehajúcich úspešných prípravách medzinárodnej 

vedeckej konferencie v spolupráci s Katedrou geológie a paleontológie PriF UK a SGS. 

ESSEWECA 2022 sa uskutoční v dňoch 8.12. a 9.12. 2022 vo Vedeckom parku UK. Na 

vedeckú konferenciu je doposiaľ prihlásených 95 účastníkov z 10 európskych štátov.  

 

5. Informácia o príprave vedeckej konferencie 20. PVS SGS venovaného 100.výročiu 

založenia geologickej spoločnosti 

L. Šimon informoval prítomných, že 20. PVS SGS sa uskutoční 13.1. 2022 v Sále Dionýza 

Štúra na ŠGÚDŠ. S. Antolíková rozoslala mailovú pozvánku členom SGS, aj ostatným 

geologickým odborníkom. 

 

6. Informácia o príprave verejného stretnutia SGS dňa 15.11.2022 pri príležitosti 

spomienkovej slávnosti venovanej 210. výročiu narodenia Jána Pettka 

L. Šimon pozval členov RV SGS ako aj širokú geologickú komunitu na blížiace sa 

spomienkové verejné stretnutie SGS k 210. výročiu narodenia Jána Pettka, prvého profesora 

geológie v našom priestore, ktoré sa uskutoční dňa 15.11.2022 na historickom cintoríne Kozia 

brána, v predvečer jeho narodenín. 

 

7. Informácia o príprave spoločného Otvoreného geologického kongresu 2023 Sepetná 

venovaného 100. výročiu založenia geologických spoločností SGS a ČGS 

L. Šimon informoval prítomných o spoluorganizovaní spoločného Otvoreného geologického 

kongresu Slovenskej geologickej spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti, ktorý sa 

uskutoční v dňoch 19. – 23.9.2023 v Sepetnej, v Českej republike. Už bol odoslaný prvý 

cirkulár: https://www.geologickaspolocnost.sk/files/1_cirkular_OGK-2023.pdf 

 

8. Prijatie nových členov SGS 



Do Klubu učiteľov geovied SGS sa prihlásili noví členovia: Dr. Lucia Šurinová a Mgr. 

Kristína Hartl, ktorí boli na odporučenie L. Turanovej jednomyseľne prijatí. Marián Holický – 

nový člen z mája 2022 by mal byť tiež dodatočne prijatý za člena SGS. 

 

9. Rôzne + diskusia 

- L. Šimon prítomných informoval o vyjdení nového čísla Spravodaja SGS MeM 1/2022, 

ktoré je prístupné on-line na webovej stránke SGS:   

https://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1-2022.pdf  J. Madarás poďakoval 

a ocenil L. Šimona za zostavenie a vypublikovanie celého čísla MeM. 

- J. Madarás informoval prítomných o plánovaní exkurzie na hrad Devín a možnosti pozrieť si 

horniny hradného brala a hradnej zbierky – 25.11. alebo 2.12.2022 

- L. Šimon informoval prítomných o plánovaní exkurzie na vulkán Putikov vŕšok a možnosti 

pozrieť si vulkanické horniny na tejto lokalite dňa 10.12.2022 

- Prítomní diskutovali o možnosti opravy náhrobného kameňa na hrobe J. Pettka, ktorý je 

naklonený a potrebuje stavebné úpravy. J. Michalík poukázal na potrebu slovenského nápisu 

na pomníku, keďže celý nápis je v maďarskom jazyku. 

- L. Šimon informoval prítomných o zámere reorganizovať stanovy a štruktúru SGS, za 

účelom získania nových členov spomedzi mladej generácie geológov a za účelom „oživenia“ 

činnosti SGS. 

 

Predseda SGS L. Šimon na záver poďakoval zúčastneným a ukončil zasadnutie. 

Zapísala: S. Antolíková  

Overila: M. Kováčová  

Schválil: L. Šimon  

V Bratislave 15.11. 2022 

https://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1-2022.pdf

