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DATABÁZA NÁUČNÝCH CHODNÍKOV NA SLOVENSKU
Ivan Ružek a Zora Machová

Databáza náučných chodníkov na Slovensku

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie,
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4, ivan.ruzek@uniba.sk
spojených s ťažbou nerastov odkrývajú a obnovujú vstupné portály
štôlní i podzemné priestory s cieľom ich bezpečného čiastočného
sprístupnenia verejnosti. Vybudovaním vhodne koncipovaného
náučného chodníka sa tieto obnovené – často prakticky už zabudnuté – banské diela stávajú príťažlivým cieľom pobytu v prírode pre
širokú verejnosť – laickú, školskú i odbornú.
Náučné chodníky sú vybudované vo všetkých banských
regiónoch Slovenskej banskej cesty a viaceré priamo nadväzujú
na jej informačný systém. V rámci Slovenskej banskej cesty sú na
významných lokalitách umiestnené informačné panely približujúce
historické súvislosti ťažby, miestne horniny a súčasný stav lokality.
V rámci vymedzených regiónov sa aktuálne nachádza 44 náučných
chodníkov, z toho možno označiť za banícke 33 z nich (v tabuľke 1
zvýraznené boldom). Ostatné náučné chodníky čiastočne informujú
o baníckej problematike, resp. prechádzajú banským územím.
Databáza „Náučné banské chodníky na Slovensku“, dostupná
na stránke Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, zďaleka
neuvádza všetky relevantné trasy – obsahuje len 17 baníckych
náučných chodníkov (november 2020). Ich skromné charakteristiky
nemajú žiadnu štruktúru, informácie nie sú aktualizované, linky sú
nefunkčné.
Pre absenciu prehľadu o výskyte, obsahu, kvalite a stave
náučných chodníkov, ako aj v snahe o zvyšovanie ich úrovne vznikla
na Katedre fyzickej geografie a geoekológie Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave internetová verzia databázy
„Náučné chodníky na Slovensku“ (Naucnechodniky.eu). Každá
jednotlivá charakteristika („karta“) náučného chodníka obsahuje
okrem základných informácií (lokalizácia – topografická, ale aj
geologická a geomorfologická – zameranie obsahu, mapa, názvy
informačných panelov, praktické informácie, fotodokumentácia)
aj opis prírodovedných, ochranárskych a kultúrno-historických
zaujímavostí v blízkom okolí jeho trasy. Ak to charakter chodníka
umožňuje, zdôrazňujú sa práve obvykle nepovšimnuté či často
chybné alebo pristručné geovedné informácie. Vyberať je možné
podľa vlastného záujmu a turistických schopností. Na stránke je
možné vyhľadávať chodníky v mape podľa administratívnych krajov
alebo prírodných celkov, podľa tematického zamerania, prípadne
ďalších kritérií.
Aktuálne je z nášho rozsiahleho zozbieraného súboru zverejnených takmer 400 náučných chodníkov, medzi nimi aj chodníky
s baníckou tematikou. Permanentne sa ich texty i obrázky upravujú,
aktualizujú – viackrát i za pomoci aktívnej užívateľskej verejnosti

Územie Slovenska je úzko späté s ťažbou rúd a minerálov.
Mnohé historické banské diela sú však pre širokú verejnosť prakticky
neznáme. Jedným zo spôsobov, ako tieto jedinečné historické
objekty zachrániť a priblížiť, je budovanie náučných chodníkov.
Náučný chodník je vzdelávacia – väčšinou turistická – trasa
rôznej dĺžky, vedúca spravidla prírodne a/alebo kultúrne zaujímavými
či regionálne, resp. lokálne význačnými územiami. Obvykle je
vyznačený v krajine i na mapách špeciálnou turistickou značkou.
Na trase náučného chodníka sú okolité pozoruhodné objekty a javy
opísané a ilustrované na informačných paneloch a tie sa tak stávajú
zdrojom (niekedy aj náhodných alebo nehľadaných či nežiadaných)
informácií o krajinnej sfére, miestnych kultúrnych a historických
pamiatkach či osobnostiach, ochrane prírody, životnom prostredí
a súčasných aj bývalých aktivitách človeka v krajine.
V minulosti bolo budovanie náučných chodníkov v gescii
štátnych organizácií s viac-menej jednotnou štruktúrou a formou.
Chodníky boli budované primárne ako turistické trasy v turisticky
atraktívnych a frekventovaných lokalitách. Ich počet bol obmedzený
na niekoľko desiatok, boli pravidelne obnovované a udržiavané. Väčšina týchto náučných chodníkov slúži po viacnásobnej obnove verejnosti dodnes. V novom tisícročí sa budovanie náučných chodníkov
presunulo najmä na obce a rôzne združenia alebo organizácie. Ľudia
sú aktívnejší pri ich tvorbe a snažia sa nimi propagovať osobitosti
miestneho regiónu širokej verejnosti. Zároveň je náučný chodník
často dobrým nástrojom prezentácie ušľachtilých aktivít združenia,
spolku alebo organizácie. Preto okrem „klasických“, všeobecne prírodovedno-kultúrno-historicky orientovaných náučných chodníkov,
budovaných ešte v 20. storočí pracoviskami štátnej ochrany prírody,
majú v súčasnosti významné postavenie trasy zamerané tematicky,
napríklad: banícke, lesnícke, poľovnícke, astronomické, archeologické, ovocinárske, včelárske.
Odhadujeme, že na Slovensku je v súčasnosti vybudovaných
viac ako 600 náučných trás a chodníkov, pričom sa ich počet
stále mení (rastie). Keďže náučné chodníky nebudujú iba štátne
a samosprávne inštitúcie, ale aj rôzne (občas zanikajúce) občianske
združenia, absentuje centrálna databáza naučných chodníkov
s relevantnými informáciami dostupnými širokej verejnosti.
Autori špecializovaných baníckych náučných chodníkov prezentujú veľké prírodné a historické dedičstvo spojené s ťažbou
rúd a minerálov na území Slovenska. Tieto náučné chodníky budujú miestne banícke spolky a občianske združenia. Dobrovoľníci
v snahe o záchranu dochovaných zvyškov historických objektov
4

alebo iniciatívnych autorov či správcov náučných chodníkov – a dopĺňajú, neustále pribúdajú ďalšie, dosiaľ nezverejnené.
Rozširujúca sa sieť čoraz kvalitnejších náučných chodníkov
na Slovensku sa javí ako vhodný prostriedok na popularizáciu
geovedných poznatkov priamo v teréne. Technicky a obsahovo
kvalitne vybudované chodníky predstavujú jeden z významných
motivačných podnetov na návštevu a aktívne spoznávanie územia.

Bez nevyhnutnej následnej permanentnej údržby sú odsúdené na
postupný a vplyvom prírodných živlov zvyčajne aj rýchly zánik.
Našťastie, väčšina chodníkov je udržiavaná a pravidelne obnovovaná.
Aktuálny záujem o náučné chodníky, ich využitie (a ďalší potenciál)
v rámci cestovného ruchu je značný, čo odzrkadľuje aj vysoká
a rastúca návštevnosť stránky Naucnechodniky.eu a užívateľské
ohlasy na ňu.

Foto 1: Štôlňa Anton Paduánsky na začiatku banského náučného chodníka
Po stopách banskej činnosti vo Vyhniach

Foto 2: Portál starej dedičnej štôlne Haliar – zastávka 5 na baníckom chodníku Staré
Hory – po rekonštrukcii s pamätnou tabuľkou baníckeho povstania z roku 1526

Foto 3: Replika portálu prieskumnej štôlne prípadnej ťažby hnedého uhlia je súčasťou náučného chodníka Dobšinský chotár

Foto 4: Informačný panel náučného banského chodníka Ľubietová na najvyššom
stupni haldy v blízkosti ústia viacerých banských štôlní
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Obr. 1: Ukážka lokalizácie 44 náučných chodníkov s baníckou tematikou, ktoré sú obsiahnuté v databáze Náučné chodníky na Slovensku, stav november 2020
(http://naucnechodniky.eu/mapa-slovensko/?activity=banicke) © 2020 Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK v Bratislave

Foto 6: Informačný panel náučného chodníka Medveďou cestičkou o antimónových
baniach je doplnený vzorkami miestnych hornín

Foto 5: Úvodný informačný panel náučného chodníka Paradajs s horninovou
pyramídou

Databáza náučných chodníkov na Slovensku

Tabuľka 1
Náučné chodníky s baníckou tematikou (tučným písmom – špecializované čisto banícke náučné chodníky,
normálnym písmom – chodníky obsahujúce banícke informácie len čiastočne)
Región Slovenskej banskej cesty

Náučný chodník

Malé Karpaty

Banský náučný chodník Pezinok
Modranský banský náučný chodník
Náučný chodník Pezinok
Historický náučný chodník Okolohradná potulka

Hornonitriansky hnedouhoľný revír

Náučný banský turistický chodník Nováky
Turisticko-náučný banský chodník Handlová

Štiavnicko-hodrušský rudný revír a Kremnický rudný revír

Banský náučný chodník Nová Baňa
Náučný chodník Tetradymit
Banský náučný chodník Po stopách banskej činnosti vo Vyhniach
Cestujeme v čase v Banskej Hodruši – virtuálny náučný chodník
Náučný chodník Milana Kapustu po žile Terézia
Náučný chodník Paradajs
Historicko-náučný chodník Piargska špacírka
Náučný chodník Po stopách starého rudného baníctva v Pukanci
Turisticko-náučný chodník Zelená cesta
Náučný chodník Glanzenberg

Okolie Banskej Bystrice, Horehronie a Liptov

Banský náučný okruh v Španej Doline
Banícky chodník Staré Hory
Malachovský náučný chodník
Náučný banský chodník Ľubietová
Banský náučný chodník Banisko, Brezno
Náučný chodník Medveďou cestičkou
Magurský zlatý chodník
Náučný chodník Vajskovská dolina
Náučný chodník Zlatnica

Baníctvo Spiša

Náučný chodník po stopách baníctva v Dobšinej
Náučný chodník Stopy baníckej slávy v Mlynkoch
Náučný chodník Dobšinská Maša
Náučný chodník Dobšinský chotár
Náučný chodník Históriou baníctva v Hnilčíku
Náučný banský chodník Novoveská Huta
Historicko-náučný chodník Stopy histórie
Banský náučný chodník v Kvetnici
Banský náučný chodník v Gelnici
Poráčsky banský chodník
Náučný chodník Rejdová

Baníctvo Gemera

Náučný chodník Turecká
Čučma – banská obec. Náučný chodník na Železnej ceste
Banský náučný chodník Rákoš
Náučný chodník Poklady Drnavy

Okolie Košíc a Prešova včítane Slanských vrchov

Historicko-náučný chodník v doline Humel
Hámorský náučný chodník
Náučný chodník kutiskom Dubník
Náučný chodník Morské oko – Sninský kameň – Sninské rybníky

Iné

Náučný chodník Mikuláša Esterházyho Za cestou skla
Náučný turistický chodník Veľké Dravce – Veľký Bučeň
Náučný chodník Kameňolom Mačacia
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CENA SLOVENSKEJ GEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
ZA NAJVÝZNAMNEJŠIE GEOLOGICKÉ PRÁCE
SLOVENSKÝCH AUTOROV S PREHĽADOM OCENENÝCH
PRÁC OD ROKU 2000
Dušan Plašienka1 a Ladislav Šimon2
Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Ilkovičova 6,
842 15 Bratislava
2
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
1

• VI. kategória edukačných prác;
• VII. kategória popularizačných prác.

Slovenská geologická spoločnosť udeľuje od roku 2000 ceny za
najvýznamnejšie vedecké a odborné práce. Nominácie na ocenenia
geologických prác za roky 2018 – 2020 je možne poslať koordinátorovi súťaže prof. RNDr. Dušanovi Plašienkovi, DrSc., na email dusan.
plasienka@uniba.sk s krátkou charakteristikou významu práce s priloženým PDF publikovanej práce (v prípade monografií a rukopisov
stačí titulný list). Nominácie na ocenenia v jednotlivých kategóriách
môžete posielať najneskôr do 21. 2. 2021. Ocenené geologické práce
budú slávnostne vyhlásené počas konania geologického seminára
Slovenskej geologickej spoločnosti.

Komisia na udeľovanie cien SGS
Na posúdenie návrhov ocenenia sa zriaďuje ad hoc komisia,
ktorej zloženie a predsedu schvaľuje rozšírený výbor SGS. Komisia
je zložená spravidla z piatich členov, ktorí sú odborníkmi v daných
a príbuzných odboroch geologického výskumu: (1) regionálna
geológia, tektonika a štruktúrna geológia; (2) paleontológia,
stratigrafia, sedimentológia, panvová analýza; (3) petrológia,
mineralógia, geochémia, ložisková geológia, vulkanológia; (4)
aplikovaná geológia, hydrogeológia; (5) geofyzika, geodynamika.

Zásady udelenia ceny

Hlavný (prvý), resp. jediný autor navrhovanej práce by mal
byť členom SGS alebo niektorej z geologických asociácií, práca
musí byť recenzovaná alebo oponovaná (okrem popularizačných
článkov) a publikovaná tak, aby bola pre členov SGS prístupná.
Preferujú sa monografické práce, knižné učebnice a vedecké články
v recenzovaných, najlepšie karentovaných, resp. indexovaných
periodikách, domácich aj zahraničných (podľa zamerania, v V.
kategórii sa pripúšťajú aj rukopisné práce, ktoré však musia byť
komisii sprístupnené).

Účel ocenenia
Cena má za cieľ stimuláciu k tvorivej činnosti a ocenenie
priekopníckych prác jednotlivcov a kolektívov.

Podávanie návrhov
Ceny SGS za najvýznamnejšie geologické práce sa udeľujú
spravidla raz za dva roky, pričom nominovať možno práce publikované za roky predchádzajúce roku vyhlásenia výzvy na podávanie
návrhov a nasledujúce po poslednom udeľovaní týchto cien. Návrhy podávajú členovia SGS, geologických asociácií alebo geologické
organizácie predsedovi komisie SGS na udeľovanie ocenení geologických prác do termínu výzvy zverejnenej na webovej stránke SGS
a rozoslanej elektronickou poštou členom SGS. Návrh musí obsahovať plné bibliografické údaje práce, stručnú charakteristiku práce
a kategóriu, v ktorej sa ocenenie navrhuje. V prípade časopiseckej
publikácie je potrebné poslať aj pdf verziu publikácie, pri knižných

Kategórie ocenení
Ceny sa udeľujú v siedmich kategóriách:
• I. kategória vedeckých prác autorov bez vekového
obmedzenia;
• II. kategória vedeckých prác mladých autorov (prvý alebo
korešpondujúci autor do 35 rokov);
• III. kategória vedeckých monografií;
• IV. kategória mapových diel;
• V. kategória prác zo sféry aplikovaného výskumu
a prieskumu;
7

Cena Slovenskej geologickej spoločnosti za najvýznamnejšie geologické práce
slovenských autorov s prehľadom ocenených prác od roku 2000.

Podmienky návrhov

Slovenská geologická spoločnosť udeľuje od roku 2000 ceny za
najvýznamnejšie publikované vedecké a odborné práce členov SGS
a geologických asociácií, ktoré významným spôsobom prispievajú
k poznaniu geologickej stavby a vývoja Západných Karpát, rozširovaniu metodického aparátu geologických vied, riešeniu závažných
praktických problémov geologickými metódami, skvalitňovaniu
učebného procesu, popularizácii geológie medzi laickou verejnosťou
a propagácii výsledkov slovenskej geológie v zahraničí.

Kategória VI. – edukačné práce:
Udelili sa dve ceny:
Aubrecht R., Bizubová M., Hantabálová I., Pivko D., Uhereková M. a Zágoršek K., 2000: Prírodopis pre 8. ročník základných škôl. SPN, Bratislava. ISBN 80-08-03093-3

publikáciách tiráž a pri rozsiahlejších rukopisných prácach kópie
úvodných strán a abstrakt. Keďže má ísť o práce, ktoré oslovili čo
najširšiu geologickú komunitu, komisia odporúča, aby navrhovatelia
nenominovali svoje vlastné práce.

Postup výberu

Michalík J., Reháková D., Kováč M., Soták J. a Baráth
I., 1999: Geológia stratigrafických sekvencií. Základy
sekvenčnej stratigrafie. Veda, Bratislava, 233 s. ISBN 80224-0594-9

Do vyhláseného termínu navrhnú jednotlivé odborné skupiny
SGS, geologické asociácie a inštitúcie a ich individuálni členovia na
ocenenie práce, ktoré vyšli v hodnotenom období v jednotlivých
kategóriách. Po ukončení procesu nominácií komisia návrhy
zhromaždí, posúdi a v tajnom hlasovaní určí víťazné práce. Komisia
sa pri posudzovaní a hlasovaní riadi zásadami, ktoré si sama určí.
Víťazné práce sa oficiálne vyhlásia uverejnením v elektronickom
časopise Mente et Malleo, ceny víťazom jednotlivých kategórií sa
odovzdajú na najbližšom výročnom predvianočnom seminári SGS,
prípadne pri inej vhodnej príležitosti.

Kategória VII. – popularizačné práce:
Bezák V., Suk M. et al., 1999: Kameň a víno. ŠGÚDŠ,
Bratislava, 68 s. ISBN 80-88974-07-0

Ocenené geologické práce za roky 2001–2004
Predložené návrhy posúdila dňa 9. júna 2005 komisia v zložení:
prof. RNDr. D. Hovorka, DrSc., prof. RNDr. S. Jacko, CSc., prof. RNDr.
I. Kraus, DrSc., prof. RNDr. M. Mišík, DrSc., prof. RNDr. R. Ondrášik,
DrSc., prof. RNDr. J. Šefara, DrSc., prof. RNDr. I. Mucha, DrSc.
Nevyjadril sa prof. RNDr. D. Vass, DrSc. Komisia po diskusii prijala
čiastočne zmenené a rozšírené navrhované kategórie, v ktorých sa
ceny udeľujú, podľa rozdelenia, ktoré sa uplatnilo už pri minulom
hodnotení. Potom hlasovaním, resp. konsenzom určila najlepšie
práce v každej kategórii:

Ocenené geologické práce za roky 1998–2000
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Návrhy posúdila komisia v zložení: prof. RNDr. D. Hovorka,
DrSc., prof. RNDr. S. Jacko, CSc., prof. RNDr. I. Kraus, DrSc., prof. RNDr.
M. Mišík, DrSc., prof. RNDr. R. Ondrášik, DrSc., prof. RNDr. J. Šefara,
DrSc., prof. RNDr. D. Vass, DrSc. Nevyjadril sa prof. RNDr. I. Mucha,
DrSc. Komisia po diskusii zmenila a rozšírila navrhované kategórie,
v ktorých by sa mali ceny udeľovať. Potom konsenzom určila
najlepšiu prácu v každej kategórii:
Kategória I. – vedecké práce autorov nad 35 rokov:
Janák M., Hurai V., Ludhová L., O’Brien P.J. & Horn E.E.,
1999: Dehydration melting and devolatilization during
exhumation of high-grade metapelites: the Tatra
Mountains, Western Carpathians. Journal of Metamorphic
Geology, 17, 379–395. CC

Kategória I. – vedecké práce autorov bez vekového
obmedzenia:
Vzhľadom na veľký počet vysoko kvalitných nominovaných
prác a rovnosť bodov pri hlasovaní sa navrhlo udelenie troch cien:
Bielik M., Šefara J., Kováč M., Bezák V. & Plašienka D.,
2004: The Western Carpathians – interaction of Hercynian
and Alpine processes. Tectonophysics, 393, 63–86.

Kategória II. – vedecké práce autorov do 35 rokov:
Vojtko R., 2000: Are there tectonic units derived from the
Meliata-Hallstatt trough incorporated into the tectonic
structure of the Tisovec Karst? (Muráň karstic plateau,
Slovakia). Slovak Geological Magazine, 6, 335–346.

Petrík I., Nabelek P.I., Janák M. & Plašienka D., 2003:
Conditions of formation and crystallization kinetics of
highly oxidized pseudotachylytes from the High Tatras
(Slovakia).
Journal of Petrology, 44, 901–927.

Kategória III. – vedecké monografie:
Plašienka D., 1999: Tektonochronológia a paleotektonický
model jursko-kriedového vývoja centrálnych Západných
Karpát. Veda, Bratislava, 127 s. ISBN 80-224-0567-1

Kováč M., Bielik M., Hók J., Kováč P., Kronome B., Labák
P., Moczo P., Plašienka D., Šefara J. & Šujan M., 2002:
Seismic activity and neotectonic evolution of the Western
Carpathians (Slovakia). In S.A.P.L. Cloetingh, F. Horváth, G.
Bada & A.C. Lankreijer (eds): Neotectonics and seismicity
of the Pannonian Basin and surrounding orogens. EGU
Stephan Mueller Spec. Publ. Ser., 3, 167–184.

Kategória IV. – mapové diela:
Lexa J. et al., 2000: Geologická mapa Západných Karpát
1 : 500 000.
Kategória V. – práce z aplikovaného výskumu:
Matejček A., 1998–2000: Súbor správ z inžinierskogeologického prieskumu pre diaľničný tunel Ovčiarsko a priebežných správ pre diaľničný tunel Višňové.

Kategória II. – vedecké práce autorov do 35 rokov:
Danišík M., Dunkl I., Putiš M., Frisch W. & Kráľ J., 2004:
Tertiary burial and exhumation history of basement highs
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along the NW margin of the Pannonian Basin – an apatite
fission track study. Austrian Jour. Earth Sci. (Mitt. Österr.
Geol. Ges.), 95/96 (2002/03), 60–70.

the western part of the Central Western Carpathians
(Slovakia). Geological Quarterly, 52 (1), 19–30.
Kategória II. – vedecké práce autorov do 35 rokov:
Komisia a RV SGS hlasovaním určili ocenenie pre nasledujúcu
prácu:
Ondrejka M., Uher P., Pršek J. & Ozdín D., 2007: Arsenian
monazite-(Ce) and xenotime-(Y), REE arsenates and
carbonates from the Tisovec-Rejkovo rhyolite, Western
Carpathians, Slovakia: Composition and substitutions in
the (REE, Y)XO4 system (X = P, As, Si, Nb, S). Lithos, 95,
116–129.

Kategória III. – vedecké monografie:
Cena sa vzhľadom na absenciu návrhov neudeľuje.
Kategória IV. – mapové diela:
Bezák V., Broska I., Ivanička J., Reichwalder P., Vozár J.,
Polák M., Havrila M., Mello J., Biely A., Plašienka D., Potfaj
M., Konečný V., Lexa J., Kaličiak, M., Žec B., Vass D., Elečko
M., Janočko J., Pereszlényi M., Marko F., Maglay J. & Pristaš
J., 2004: Tektonická mapa Slovenskej republiky. ŠGÚDŠ,
Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava.
Kategória V. – práce z oblasti aplikovaného výskumu:
Lysický M. a Mucha I. (eds.), 2003: Optimalizácia vodného
režimu ramennej sústavy v úseku Dunaja Dobrohošť-Sap
z hľadiska prírodného prostredia. PriF UK, Splnomocnenec
vlády SR pre výstavbu a prevádzku sústavy VD G-N,
Konzultačná skupina Podzemná Voda, s.r.o., Bratislava,
205 s.

Kategória III. – vedecké monografie:
Prišla len jedna nominácia, a to na súbor monografií
o vybraných sedimentárnych horninách Zápaných Karpát (autori M.
Mišík a D. Reháková). Komisia a RV SGS sa s návrhom stotožnili, cena
sa udelila za súbor troch monografií:
Mišík M. & Reháková D., 2004: Psefitické horniny (štrky,
brekcie, zlepence) Západných Karpát. Veda, Bratislava,
128 s.

Kategória VI. – edukačné práce:
Reichwalder P. a Jablonský J., 2003: Všeobecná geológia 1, 2.
Univ. Komenského, Bratislava, 507 s.

Mišík M. & Reháková D., 2007: Dolomity, dolomitizácia
a dedolomitizácia v horninách Západných Karpát. Veda,
Bratislava, 82 s.

Kategória IV. – mapové diela:
Cena sa udelila súboru geologických máp 1 : 200 000 Slovenska
(14 listov):
Bezák V. (hlavný redaktor), 2008: Prehľadná geologická
mapa Slovenskej republiky 1 : 200 000. MŽP SR, ŠGÚDŠ,
Bratislava.

Ocenené geologické práce za roky 2007–2008
Predložené návrhy posúdili členovia na to určenej komisie
v zložení: prof. RNDr. D. Hovorka, DrSc., prof. RNDr. S. Jacko, CSc.,
prof. RNDr. I. Kraus, DrSc., prof. RNDr. M. Mišík, DrSc. Konečnú
zostavu ocenených prác odhlasoval rozšírený výbor SGS na svojom
zasadnutí dňa 23. septembra 2009.

Kategória V. – práce z oblasti aplikovaného výskumu:
Ocenená práca:
Petro Ľ., Frankovská J., Matys M. & Wagner P. (eds), 2008:
Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický
slovník. ŠGÚDŠ, Bratislava.

Kategória I. – vedecké práce autorov bez vekového
obmedzenia:
Vzhľadom na len dve nominované práce z rôznych odborov sa
udelia ceny dvom prácam:
Uher P., Kováčik M., Kubiš M., Shtukenberg A. & Ozdín
D., 200á: Metamorphic vanadian-chromian silicate
mineralization in carbonate-rich amphibole schists form
the Malé Karpaty Mountains, Western Carpathians,
Slovakia. American Mineralogist, 93 (1), 63–73.

Kategória VI. – edukačné práce:
Cena sa vzhľadom na absenciu návrhov neudeľuje.
Kategória VII. – popularizačné práce:
RV SGS doplnil pôvodnú nomináciu o dve knižné diela, ktorým
obom sa podľa hlasovania udelí cena:
Petrík I., 2008: Pemza a popol. Na pomedzí mytológie
a histórie egejského sveta. Veda, Bratislava, 280 s.

Vojtko, R., Hók, J., Kováč, M., Sliva, Ľ., Joniak, P. & Šujan,
M., 2008: Pliocene to Quaternary stress field change in

Kráľ J., 2007: Vek slnečnej sústavy. Veda, Bratislava, 248 s.
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Mišík M. & Reháková D., 2009: Vápence Slovenska, I.
Časť. Biohermné, krinoidové, sladkovodné, ooidové
a onkoidové vápence. Veda, Bratislava, 186 s.

Kategória VII. – popularizačné práce:
Bakos F., Chovan M., Bačo P., Bahna B., Ferenc Š., Hvožďara
P., Jeleň S., Kamhalová M., Kaňa R., Knésl J., Krasnec Ľ.,
Križáni I., Maťo Ľ., Mikuš T., Paudits P., Sombathy L. a Šály
J., 2004: Zlato na Slovensku. Vyd. Slovenský skauting,
Bratislava, 298 s.

Ocenené geologické práce za roky 2009 – 2011

Polák M. (ed.), Plašienka D., Kohút M., Putiš M., Bezák V.,
Filo I., Olšavský M., Havrila M., Buček S., Maglay J., Elečko
M., Fordinál K., Nagy A., Hraško Ľ., Németh Z., Ivanička
J. a Broska I., 2011: Geologická mapa Malých Karpát
1 : 50 000. MŽP SR, ŠGÚDŠ, Bratislava.

Na jeseň 2012 prebehlo už piate kolo súťaže o cenu Slovenskej
geologickej spoločnosti za najvýznamnejšie geologické práce, ktoré
boli publikované v rokoch 2009–2011. Do súťaže bolo nominovaných
spolu 29 prác v siedmich kategóriách. Návrhy posúdila a bodovo
ohodnotila odborná porota v zložení: prof. RNDr. Miriam Fendeková,
CSc., prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc., doc. RNDr. Jozef Michalík,
DrSc., RNDr. Igor Petrík, DrSc., a prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc.
Poradie, ktoré vzišlo z hodnotenia odbornej poroty, následne
prerokoval a práce na ocenenie schválil rozšírený výbor SGS. Ceny
boli odovzdané autorom víťazných prác na predvianočnom seminári
SGS dňa 13. decembra 2012.

V. kategória: práce zo sféry aplikovaného výskumu
Nominovaná bola a ocenenie získala práca, za ktorú cenu
prevzal doc. RNDr. Rudolf Holzer, CSc.:
Holzer R., Laho M., Wagner P. a Bednarik M., 2009:
Inžinierskogeologický atlas hornín Slovenska. Št. Geol.
Ústav D. Štúra, 532 s. ISBN 978-80-89343-29-4
VI. kategória: edukačné práce
Cenu prevzal prof. RNDr. Rudolf Ondrášik, CSc., za prácu:
Ondrášik R., Vlčko J. a Fendeková M., 2011: Geologické hazardy a ich prevencia. Univerzita Komenského, Bratislava,
288 s. ISBN 978-80-223-2956-9
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I. kategória: vedecké práce autorov bez vekového
obmedzenia
Cena bola udelená Mgr. Adamovi Tomašových, PhD., za prácu:
Tomašových A. & Kidwell S. M., 2010: The effects of
temporal resolution on species turnover and on testing
metacommunity models. American Naturalist 175, 5,
587–606.

VII. kategória: popularizačné práce
Ocenenie získalo jediné navrhované dielo (súbor mapa
+ sprievodca + CD), cenu prevzal hlavný editor RNDr. Vladimír
Bezák, CSc.:
Bezák V. (ed.), Maglay J., Polák M., Kohút M., Gross P.,
Fleischer P., Hanzel V., Chovancová B., Koreň M., Kyselová
Z., Madrás J., Pavlarčík S., Reichwalder P., Piotrowska
K., Iwanow A., Gaździcka E. a Raczkowski W., 2011:
Geologicko-náučná mapa Tatier 1 : 50 000. ŠGÚDŠ,
Bratislava. ISBN 978-80-89343-46-1

II. kategória: vedecké práce mladých autorov (1. autor
do 35 rokov)
Vzhľadom na vyrovnanosť hodnotenia a s cieľom naďalej
výraznejšie motivovať mladých autorov boli v tejto kategórii udelené
dve ceny, a to Mgr. Adamovi Tomašových, PhD. a Mgr. Matúšovi
Hyžnému, PhD. za práce:
Tomašových A. & Kidwell S. M., 2009: Fidelity of variation
in species composition and diversity partitioning by death
assemblages: time-averaging transfers diversity from
beta to alpha levels. Paleobiology 35, 1, 94–118.

Bezák V. (ed.), Fleischer P., Hanzel V., Chovancová B.,
Koreň M., Kyselová Z., Madarás J., Maglay J., Ostrožlík M.,
Pavlarčík S., Reichwalder P., Bohuš st. I., Čurlík J., Ferenc
Š., Ferenčík J., Michalík D., Soják M., Kucharič Ľ., Olšavský
M., Gross P., Sýkora M., Borecká A., Danel W., Derkacz M.,
Gaździcka E., Iwanow A., Piotrowska K. a Zabielski R., 2011:
Sprievodca ku geologicko-náučnej mape Tatier 1 : 50 000.
ŠGÚDŠ, Bratislava, 99 s. ISBN 978-80-89343-55-3

Hyžný M. & Schlögl J., 2011: An early Miocene deepwater decapod crustacean faunule from the Vienna Basin
(Western Carpathians, Slovakia). Palaeontology 54, 2,
323–349.

Pavlarčík S., Kucharič Ľ., Bezák V., Michalík J., Olšavský
M., Madarás J., Gross P., Sýkora M., Borecká A., Danel
V., Derkacz M., Gaździcka E., Iwanow A., Piotrowska K.
a Zabielski R., 2011: Geologicko-náučná mapa Tatier
1 : 50 000. Interaktívne CD. Ed.: Bezák V. ŠGÚDŠ, Bratislava.
ISBN 978-80-89343-56-0

III. kategória: vedecké monografie
Cena bola udelená RNDr. Jozefovi Vozárovi, DrSc., hlavnému
editorovi medzinárodnej monografie:
Vozár J., Ebner F., Vozárová A., Haas J., Kovács S., Sudar M.,
Bielik M. & Péró Cs. (eds.), 2010: Variscan and Alpine terranes of the
Circum-Pannonian Region. Slov. Acad. Sci., Geol. Inst., Bratislava,
233 p. ISBN 978-80-970578-5-5

Ocenené geologické práce za roky 2012 – 2013
Komisia na udeľovanie cien SGS posúdila nominácie a na základe hlasovania navrhla oceniť nasledujúce práce:
I. kategória: vedecké práce autorov bez vekového
obmedzenia
Ocenená práca:

IV. kategória: mapové diela
Ocenenie získalo jediné navrhované dielo, cenu prevzal RNDr.
Milan Polák, CSc.:
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I. kategória: vedecké práce autorov bez vekového
obmedzenia
Ocenená práca:
Králiková S., Vojtko R., Andriessen P., Kováč M., Fügenschuh
B., Hók J. & Minár J., 2014: Late Cretaceous – Cenozoic
thermal evolution of the northern part of the Central
Western Carpathians (Slovakia): revealed by zircon and
apatite fission track thermochronology. Tectonophysics,
615–616, 142–153.

Janák Marian, Krogh Ravna, E. J., Kullerud K., Yoshida
Kenji, Milovský Rastislav, Hirajima, T.: Discovery of diamond in the Tromsø Nappe, Scandinavian Caledonides (N.
Norway). In Journal of Metamorphic Geology, 2013, vol.
31, p. 691–703. (3.400 - IF2012).
II. kategória: vedecké práce mladých autorov (1. autor
do 35 rokov)
Ocenená práca:
Grinč M., Zeyen H., Bielik M., Plašienka D., 2013:
Lithospheric structure in Central Europe: Integrated geophysical modeling. Journal of Geodynamics, 66, 13–24.

II. kategória: vedecké práce mladých autorov (1. autor
do 35 rokov)
Ocenená práca:
Rybár S., Halásová E., Hudáčková N., Kováč M., Kováčová
M., Šarinová K., & Šujan M., 2015: Biostratigraphy,
sedimentology and paleoenvironments of the northern
Danube Basin: Ratkovce 1 well case study. Geologica
Carpathica, 66(1), 51–67.

III. kategória: vedecké monografie
Ocenená práca:
Aubrecht R., Barrio-Amoros C., Breure A., Brewer-Carías
Ch., Derka T., Fuentes-Ramos O.A., Gregor M., Kodada
J., Kováčik Ľ., Lánczos T., Lee N.M., Liščák P., Schlögl J.,
Šmída B. & Vlček L., 2012: Venezuelan tepuis – their caves
and biota. Acta Geologica Slovaca – AGEOS Monograph,
Comenius University, Bratislava, 167 p. ISBN 978-80-2233349-8
IV. kategória: mapové diela
Ocenená jediná nominovaná práca:
Fordinál K. (ed.), Maglay J., Elečko M., Nagy A., Moravcová M., Vlačiky M., Kučera M., Polák M., Plašienka D., Filo
I., Olšavský M., Buček S., Havrila M., Kohút M., Bezák V.
a Németh Z., 2012: Geologická mapa Záhorskej nížiny
1 : 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava.

IV. kategória: mapové diela
Ocenená mapa:
Potfaj M., Teťák F. (eds.), F., Havrila M., Filo I., Pešková I.,
Olšavský M. & Vlačiky M., 2014: Geologická mapa Bielych
Karpát (južná časť) a Myjavskej pahorkatiny v mierke
1 : 50 000. MŽP SR/ŠGÚDŠ, Bratislava

V. kategória: práce zo sféry aplikovaného výskumu
Ocenená jediná nominovaná práca:
Gregor M., 2013: Surface- and groundwater quality
changes in periods of water scarcity. PhD. thesis. Springer
Theses, 230 p.

V. kategória: práce zo sféry aplikovaného výskumu
Ocenený súbor prác – vysvetliviek ku hydrogeologickým
a hydrogeochemickým mapám:
Malík P., Kordík J., Kováčová E., Bottlik F. & Polák M., 2014:
Vysvetlivky k základnej hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape západnej časti Veľkej Fatry 1 : 50 000. ŠGÚDŠ,
341 s., ISBN 978-80-89343-94-2

VI. kategória: edukačné práce
Ocenená jediná nominovaná práca:
Čurlík J. a Jurkovič Ľ., 2012: Pedogeochémia. Univerzita
Komenského, Bratislava.

Bajtoš P., Cicmanová S. & Eva Lenhardtová E., 2014: Vysvetlivky k základnej hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape Medzibodrožia 1 : 50 000. ŠGÚDŠ, 130 s.,
ISBN 978-80-89343-84-3

VII. kategória: popularizačné práce
Ocenená práca:
Rozložník O. a Hunsdorfer E. (eds), 2013: Banské mesto
Dobšiná. 2. vydanie. Tibor Turčan – Banská agentúra,
Košice – Dobšiná.

Scherer S., Slaninka I., Šimon L., Černák R., Kováčová E.,
Marcin D., Švasta J., Bottlik F. & Kordík J., 2014: Vysvetlivky
k základnej hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape
Ipeľskej kotliny v mierke 1 : 50 000. ŠGÚDŠ, 145 s., ISBN
978-80-89343-83-6

Ocenené geologické práce za roky 2014–2015
Komisia na udeľovanie cien SGS posúdila nominácie a na
základe hlasovania navrhla oceniť nasledujúce práce:
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Cena Slovenskej geologickej spoločnosti za najvýznamnejšie geologické práce
slovenských autorov s prehľadom ocenených prác od roku 2000.

III. kategória: vedecké monografie
Ocenená práca:
Hurai V., Huraiová M., Slobodník M. & Thomas R.,
2015: Geofluids. Developments in microthermometry,
spectroscopy, thermodynamics, and stable isotopes.
Elsevier, Amsterdam, 488 p.

Černák R., Kordík J., Bottlik F., Havrila M., Helma J., Kohút
M. & Šimon L., 2014: Vysvetlivky k základnej hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape pohoria Žiar v mierke
1 : 50 000. ŠGÚDŠ, 155 s., ISBN 978-80-89343-95-9

Carpathians as revealed by kinematic analysis of minor
faults in the Manín Unit (western Slovakia). Geological
Quarterly, 61, 1, 252–265. Registrované v: CC, Wos,
SCOPUS. IF (JCR) 2017=1,128, wos-jcr – Q3.

Olekšák S., Bajtoš P., Žec B., 2014: Vysvetlivky k základnej
hydrogeologickej a hydrogeochemickej mape Vihorlatu
v mierke 1 : 50 000. ŠGÚDŠ, 135 s., ISBN 978-80-89343-96-6

Lačný A., Plašienka D. & Vojtko R., 2016: Structural
evolution of the Turňa Unit constrained by fold and
cleavage analyses and its consequences for the regional
tectonic models of the Western Carpathians. Geologica
Carpathica, 67, 2, 177–193. Registrované v: CC, Wos,
SCOPUS. IF (JCR) 2016=1,358, wos-jcr – Q3.

VI. kategória: edukačné práce
Ocenená jediná nominovaná práca:
Šottník P., Jurkovič Ľ., Hiller E., Kordík J. & Slaninka I.,
2015: Environmentálne záťaže. Vysokoškolská učebnica.
Slovenská agentúra životného prostredia, Banská
Bystrica, 301 s. ISBN 978-80-89503-42-1, náklad 200
ks,tlač: POLYGRAF PLUS, s.r.o. Banská Bystrica

III. kategória: vedecké monografie
Ocenená práca:
Nemčok, M., 2016. Rifts and passive margins: structural
architecture, thermal regimes and petroleum systems.
Cambridge University Press, Cambridge, 607 p.

VII. kategória: popularizačné práce
Ocenená práca:
Madarás J., Baráth I., Biskupič R., Ferenc Š., Gargulák
M., Gaži P., Lehotský R., Kohút M., Kováčik M., Maglay J.,
Malík P., Nagy A., Pivko D., Plašienka D., Šimon L., Šoltés
S., Vlačiky M. & Zlinská A., 2014: Sprievodca Sandberskopajštúnskym geoparkom a interaktívne CD. 104 s., ISBN
978-80-8174-000-8

IV. kategória: mapové diela
Ocenená bola jediná nominovaná práca:
Teťák, F., Kováčik, M., Pešková, I., Nagy, A., Buček, S.,
Maglay, J. & Vlačiky, M., 2016: Geologická mapa regiónu
Biela Orava v mierke 1 : 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava.
V. kategória: práce zo sféry aplikovaného výskumu
Ocenená bola jediná nominovaná práca:
Hiller E., Tóth R., Kučerová G., Jurkovič Ľ., Šottník P.,
Lalinská-Voleková B. & Vozár J., 2016: Geochemistry of
mine tailings from processing of siderite–Cu ores and
mobility of selected metals and metalloids evaluated by
a pot leaching experiment at the Slovinky impoundment,
Eastern Slovakia. Mine Water and the Environment, 35, 4,
447–461.

Ocenené geologické práce za roky 2016–2017

Cena Slovenskej geologickej spoločnosti za najvýznamnejšie geologické práce
slovenských autorov s prehľadom ocenených prác od roku 2000.

Komisia na udeľovanie cien SGS posúdila nominácie a na
základe hlasovania navrhla oceniť nasledujúce práce:
I. kategória: vedecké práce autorov bez vekového
obmedzenia
Ocenené boli dve na seba nadväzujúce práce:
Kováč M., Plašienka D., Soták J., Vojtko R., Oszczypko N., Less
Gy., Ćosović V., Fügenschuh B. & Králiková S., 2016: Paleogene
palaeogeography and basin evolution of theWestern
Carpathians, Northern Pannonian domain and adjoining
areas. Global and Planetary Change, 140, 9–27. Registrované
v: CC, Wos, SCOPUS. IF (JCR) 2016=3,915, wos-jcr -- Q1.

VI. kategória: edukačné práce a VII. kategória:
popularizačné práce
Neboli podané žiadne návrhy.

Kováč M., Márton E., Oszczypko N., Vojtko R., Hók J.,
Králiková S., Plašienka D., Klučiar T., Hudáčková N. &
Oszczypko-Clowes M., 2017: Neogene palaeogeography
and basin evolution of the Western Carpathians, Northern
Pannonian domain and adjoining areas. Global and
Planetary Change, 155, 133–154. Registrované v: CC, Wos,
SCOPUS. IF (JCR) 2017=3,928, wos-jcr -- Q1.
II. kategória: vedecké práce mladých autorov (1. autor
do 35 rokov)
Ocenené boli dve práce s rovnakým bodovým hodnotením:
Šimonová V. & Plašienka D., 2017: Stepwise clockwise
rotation of the Cenozoic stress field in the Western
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OTVORENÝ GEOLOGICKÝ KONGRES ČESKEJ
GEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI A SLOVENSKEJ
GEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI 2019 BEROUN
Silvia Antolíková1, Monika Kováčiková2 a Viera Kollárová2
2

Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 81704 Bratislava
prof. Dr. Juraja Majzlana za šírenie dobrého mena slovenskej
geológie a za významné vedecké objavy v oblasti geologických
vied (foto 2). Slovenská geologická spoločnosť udelila Medailu
Jána Slávika aj čestnému členovi SGS, významnej osobnosti českej
geológie, bývalemu predsedovi Českej geologickej spoločnosti RNDr.
Petrovi Budilovi, Ph.D., za dlhodobý prínos do rozvoja spolupráce
v geologických vedách medzi spriatelenými geológmi Českej
geologickej spoločnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti.

Tradičný spoločný otvorený kongres Českej a Slovenskej
geologickej spoločnosti sa uskutočnil v dňoch 3.9. – 6.9. 2019
v malebnom mestečku Beroun pri Prahe v Českej republike. Kongres
nadviazal na tradíciu konania spoločných česko-slovenských
kongresov, pričom minulý spoločný geologický kongres v roku 2017
bol v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách v Slovenskej republike.
Na kongrese sa zúčastnilo vyše sto účastníkov, z toho jednu
tretinu tvorili účastníci zo Slovenska. Na slávnostnom otvorení
geologického kongresu mali príhovory predseda Českej geologickej
spoločnosti Mgr. Viktor Goliaš, Ph.D., predseda Slovenskej geologickej
spoločnosti RNDr. Ladislav Šimon, PhD., a starostka mesta Beroun
RNDr. Soňa Chalupová, rodáčka zo Slovenska a vyštudovaná
geologička (foto 1).

Foto 2: Za SGS Ladislav Šimon odovzdal Medailu Jána Slávika Jurajovi Majzlanovi

Súčasťou konferencie boli dve exkurzie. Predkonferenčná
paleontologická exkurzia bola zameraná na predkambrické
a prvohorné lokality a postkonferenčná exkurzia na ložiská uránu
a zlata. Lokality sa nachádzali v nádhernej prírode v českom
Barrandiene.
Jedným z bodov programu bola slavnostná recepcia v Múzeu
Českého krasu v Beroune spojená s prehliadkou expozícií múzea
a s večernou paleontologickou prednáškou.
Celý kongres sa niesol v duchu vzájomnej a priateľskej
spolupráce, prezentácie nových výsledkov z rôznych oblastí geológie,
ako aj európskej legislatívy. Jedným z výsledkov konferencie bol
prísľub ďalšej vzájomnej spolupráce medzi českými a slovenskými
vedeckými pracovníkmi a pokračovanie v tradícii usporadúvania
spoločných geologických kongresov oboch spoločností.

Foto 1: Príhovor RNDr. Ladislava Šimona, PhD., počas otvorenia geologického
kongresu, v strede Mgr. Viktor Goliaš, Ph.D., napravo RNDr. Soňa Chalupová

V dňoch 4. až 5. septembra sa konal na geologickom
kongrese vedecký program s prednáškami a prezentáciou posterov.
V siedmich prednáškových sekciách odznelo postupne viac ako
štyridsať vedeckých a odborných prednášok. Významným bodom
programu geologického kongresu bolo udeľovanie ocenení Českej
geologickej spoločnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. Česká
geologická spoločnosť udelila Medailu Radima Kettnera RNDr.
Milanovi Kohútovi, CSc., a prof. RNDr. Jaroslavovi Marekovi, CSc.
Slovenská geologická spoločnosť ocenila Medailou Jána Slávika
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Otvorený geologický kongres Českej geologickej spoločnosti a Slovenskej geologickej
spoločnosti 2019 Beroun.

1

ZÁPISNICE ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SLOVENSKEJ
GEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI SÚ ZVEREJNENÉ
NA WEBOVOM SÍDLE SGS

www.geologickaspolocnost.sk

Ladislav Šimon1, Silvia Antolíková2 , Zoltán Németh3,
Marianna Kováčová4 a Monika Kováčiková1
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
3
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Regionálne centrum Košice, Jesenského 8, 040 01 Košice
4
Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Mlynská dolina,
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
1

Zápisnice rozšíreného výboru Slovenskej geologickej spoločnosti sú zverejnené na webovom sídle SGS

2

Zápisnice rozšíreného výboru Slovenskej geologickej spoločnosti (v skratke: RVSGS) sú pravidelne aktuálne zverejňované od
roku 2005 na webovom sídle Slovenskej geologickej spoločnosti
www.geologickaspolocnost.sk. Zápisnice sú dostupné jednotlivo
online v digitálnom formáte. Kvôli archivácii materiálov SGS sme
sa rozhodli, že postupne všetky dôležité dokumenty, ktoré môžu
byť zverejnené, budeme publikovať v časopise Mente et Malleo –
Spravodajca SGS na webe, ale aj v tlačenej forme. Priebeh 37 zasadnutí RVSGS bol zaznamenaný v zápisniciach v čase od 16. 7. 2020
do 14. 12. 2005. Zápisnice publikujeme nižšie v čase od súčasnosti
do minulosti:
37. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 16. 7. 2020
36. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 25. 6. 2019
35. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 30. 5. 2019
34 Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 7. 3. 2019 a pokračujúceho rokovania
dňa 11. 4. 2019
33. Zápisnica zo zasadnutia Rozšíreného výboru SGS
zo dňa 24. 1. 2019
32. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 29.11. 2018
31. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 24.1. 2019
30. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 25. 10. 2017
29. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 13. 7. 2017
28. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 25. 5. 2017
27. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 6. 4. 2017

26. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 2. 2. 2017
25. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 19. 1. 2017
24. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 27. 10. 2016
23 Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 9. 6. 2016
22. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 7. 4. 2016
21. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 19. 1. 2016 a pokračujúceho rokovania
dňa 18. 2. 2016
20. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 30. 11. 2015
19. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 12. 3. 2015
18. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 30. 10. 2014
17. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 4. 3. 2014
16. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 18. 4. 2013
15. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 14. 2. 2013
14. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 10. 10. 2013
13. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 29. 11. 2012
12. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 6. 7. 2012
11. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 22. 11. 2011
14

10. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 5. 10. 2011

sa podľa vývoja situácie pandémie koronavírusu: seminár v múzeu
v Novej Bani, jesenná exkurzia košickej pobočky SGS, 19. predvianočný seminár SGS, stretnutie zberateľov minerálov a skamenelín
v SNM, popularizačné prednášky SGS v múzeu, prednášky Klubu učiteľov geovied SGS. Zrušené prednášky (v dôsledku zavedenia opatrení vyplývajúcich z výskytu koronavírusu), ktoré mali byť súčasťou
výstavy TRITRI v SNM v Bratislave, sa uskutočnia taktiež v čase od
septembra do decembra.

9. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 23. 11. 2010
8. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 18. 2. 2010
7. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 25. 6. 2009

3. Organizovanie 19. predvianočného seminára SGS
19. predvianočný seminár SGS sa bude konať dňa 10.12. 2020
v Prednáškovej sále akademika Andrusova v ŠGÚDŠ v Bratislave.

6. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 23. 9. 2009
5. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 9. 12. 2009
4. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 10. 12. 2008
3. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 4. 12. 2007
2. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 18. 5. 2006
1. Zápisnica zo zasadnutia rozšíreného výboru SGS
zo dňa 14. 12. 2005

5. Prijatie nových členov SGS:
Za nových členov SGS sa od 1. 6. 2019 prihlásili:
– Mgr. Janka Križaniová – odborná skupina Klubu učiteľov
geovied
– Ing. Juraj Križáni – odborná skupina Klubu učiteľov geovied
– Marián Kondrlík – odborná skupina štruktúrnej geológie
– Mgr. Ľuboslava Horváthová – odborná skupina Klubu
učiteľov geovied
– RNDr. Anna Ďurišová – odborná skupina Klubu učiteľov
geovied
– RNDr. Eva Nelišerová – odborná skupina Klubu učiteľov
geovied
– Barbora Ondrášiková – odborná skupina inžinierskogeologická
Všetci prihlásení boli jednomyseľne zvolení za členov SGS.

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ROZŠÍRENÉHO
VÝBORU SGS ZO DŇA 16. 7. 2020
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 na zasadnutí členov rozšíreného výboru Slovenskej geologickej spoločnosti (ďalej „RV SGS“) a oboznámil ich
s programom rokovania. Činnosť SGS bola ochromená opatreniami
zavedenými v súvislosti s výskytom koronavírusu na Slovensku,
preto bolo toto zasadnutie RV SGS prvé v tomto roku, a konalo sa
za prísnych bezpečnostných podmienok. Na úvod zasadnutia si
prítomní uctili minútou ticha pamiatku P. Reichwaldera a V. Sitára.
Za zapisovateľa zápisnice bola zvolená S. Antolíková, overovateľom
bola M. Kováčová a schvaľovateľom L. Šimon.

6. Nominácie na ocenenia Medaila Jána Slávika
a ďakovný list SGS
L. Šimon navrhol udeliť ocenenie Medaila Jána Slávika
geológovi Martinovi Danišíkovi, ktorý pôsobí na Novom Zélande
a v Austrálii. Ďalej navrhol udeliť ďakovný list SGS kolektívu
organizátorov pod vedením Natálie Hlavatej Hudáčkovej za úspešnú
realizáciu výstavy TRITRI. Prítomní boli vyzvaní predniesť vlastné
návrhy na ocenenia.
Uvedené návrhy boli jednomyseľne prijaté.

2. Správy jednotlivých pobočiek SGS a odborných
skupín SGS o činnosti v roku 2019 a plán akcií SGS v roku
2020
Prítomní účastníci zasadnutia mali možnosť nahliadnuť do
správ o činnosti za rok 2019 banskobystrickej pobočky, ktorú vypracovala J. Ľuptáková, košickej pobočky, ktorú vypracoval Z. Németh,
a súhrnnú správu o činnosti SGS v roku 2019. Uskutočnenie plánovaných aktivít SGS v 1. polroku roku 2020 bolo znemožnené opatreniami uskutočnenými v dôsledku výskytu koronavírusu na území
Slovenska. V druhej polovici roka sa plánujú tieto akcie a uskutočnia

7. Rôzne
L. Šimon vyhlásil pravidelnú súťaž SGS o najlepšie vedecké
práce v oblasti geologických vied za roky 2018 a 2019 a D. Plašienka
ho poveril ako zvyčajne za koordinátora súťaže SGS. I. Barát abdikoval na post predsedu sedimentologickej odbornej skupiny. Za no15
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4. Organizovanie Spoločného kongresu SGS a ČGS
v Kremnici v roku 2021
L. Šimon informoval prítomných o prípravách organizácie
Spoločného kongresu SGS a ČGS v Kremnici v roku 2021. V roku 2023
sa uskutoční Spoločný geologický kongres ČGS a SGS v Prahe pri
príležitosti 100. výročia založenia Českej mineralogicko-geologickej
spoločnosti. V nasledujúcom období by sa mali spoločné kongresy
konať v trojročných intervaloch.

– RNDr. Petr Budil, Ph.D., Česká geologická služba, bývalý
predseda Českej geologickej spoločnosti, zásadne sa pričinil
o rozvoj spoločných geologických kongresov a za dlhoročný
prínos k rozvoju spolupráce medzi Slovenskou geologickou
spoločnosťou a Českou geologickou spoločnosťou.
Návrhy boli jednomyseľne prijaté. (Za: 9, Proti: 0, zdržal sa: 0)
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vého predsedu sedimentologickej odbornej skupiny bol navrhnutý
M. Šujan, ktorý nomináciu prijal, a RV SGS ho hlasovaním zvolil do
funkcie. Ľ. Iglárová abdikovala tiež na post predsedu odbornej inžinierskogeologickej skupiny. Za novú predsedníčku nominovala Barboru Ondrášikovú, ktorá nomináciu prijala, a RVSGS ju hlasovaním
zvolil do funkcie.
Uvedené návrhy boli jednomyseľne prijaté.
N. Hudáčková-Hlavatá informovala prítomných o presune
výstavy TRITRI do martinského múzea, od septembra.
J. Michalík uviedol, že z UNESCO je možné čerpať financie,
napr. na vydanie populárno-náučnej publikácie k pripravovanému
geoparku Malé Karpaty.

3. Rôzne a diskusia
– L. Šimon informoval o príprave Otvoreného geologického
kongresu ČGS a SGS.
– J. Madarás informoval o príprave výstavy fotografií geológa
P. Reichwaldera s názvom Tritri. Jej náplňou je výstava 70
fotografií Tatier, ktorých autorom je P. Reichwalder. Výstava
sa uskutoční v priestoroch Prírodovedeckého múzea SNM
v Bratislave, v mesiacoch október 2019 až marec 2020.
– J. Luptáková poďakovala za možnosť zúčastniť sa na rokovaní RV SGS prostredníctvom videokonferencie a spolu
s ostatnými zúčastnenými sa zhodla na tom, že aj ďalšie
rokovania RVSGS sa budú uskutočňovať podobným spôsobom.
L. Šimon na záver poďakoval prítomným za aktívnu účasť na
zasadnutí a ukončil rokovanie.
Zapísala: S. Antolíková
Overil: R. Biskupič
Schválil: L. Šimon
V Bratislave, dňa 28. 6. 2019

MeM – spravodaj SGS
J. Madarás prítomných informoval o príprave nového čisla
MeM – 1/2020 (abstrakty z 18. PVS 2019, jubilanti, spomienka na
P. Reichwaldera a V. Sitára, príspevok o výstave TRITRI a iné..). S.
Antolíková bude všetkým členom výboru SGS posielať materiály
plánované na uverejnenie v Spravodajcovi MeM, aby mali možnosť
nnahliadnuť a vyjadriť sa k nim.
L. Šimon na záver poďakoval prítomným za aktívnu účasť na
zasadnutí a ukončil rokovanie.
Najbližšie rokovanie RVSGS je plánované na november 2020.
Zapísala: S. Antolíková
Overila: M. Kováčová
Schválil: L. Šimon
Bratislava, dňa 17. 7. 2020

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS ZO DŇA 25. 6. 2019

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS ZO DŇA 30. 5. 2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Miesto konania: Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava,
zasadacia miestnosť
Priebeh rokovania:

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 na zasadnutí členov rozšíreného výboru Slovenskej
geologickej spoločnosti (ďalej „RV SGS“) a oboznámil ich s programom rokovania. Rokovanie prebehlo formou videokonferencie,
keď sa prostredníctvom Skypu zúčastnila na rokovaní aj Jarmila
Luptáková z ÚVZ SAV v Banskej Bystrici. Za zapisovateľa zápisnice
bola zvolená S. Antolíková, overovateľom bol R. Biskupič a
schvaľovateľom L. Šimon.

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 príprave Otvoreného geologického
kongresu Beroun 2019
L. Šimon informoval prítomných o pomerne nízkom záujme
zo strany slovenských geológov zúčastniť sa na OGK v Beroune.
Navrhol, aby bol predĺžený termín registrácie a deadline na
posielanie abstraktov.
M. Kováčová upozornila prítomných na absenciu koordinácie
termínov jednotlivých kongresov a workshopov, čo vedie k nízkej
účasti ich účastníkov. Navrhla, aby sa už počas konania OGK 2019

2. Návrh na udelenie Medaily Jána Slávika SGS
na spoločnom kongrese OGK 2019 Slovenská geologická spoločnosť navrhla udeliť Medailu Jána Slávika SGS:
– profesor Juraj Majzlan, Univerzita Jena, Nemecko, za
šírenie dobrého mena slovenskej geológie a za významné
vedecké objavy v oblasti geologických vied.
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2. cirkulára 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.

iniciovalo stretnutie zástupcov organizátorov tradičných konferencií
(CSOG kongres, CETEG, ESSEWECA, CS-SK-PL paleontologický
seminár ...) zo slovenskej a českej strany s cieľom efektívnejšej
koordinácie termínov konania týchto podujatí.
J. Michalík bol poverený, aby predniesol na Národnom
geologickom komitéte návrh na zriadenie a správu kalendára
udalostí, v ktorom by sa zobrazovali blížiace sa podujatia, čím by sa
dosiahla vyššia informovanosť v rámci geologickej komunity. Návrhy
boli jednomyseľne prijaté. (Za: 10, Proti: 0, zdržal sa: 0)

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,
antolikovasilvia@gmail.com.

3. Rôzne a diskusia
Prítomní boli oboznámení s návrhom J. Luptákovej, vedúcej
banskobystrickej pobočky, aby sa rokovania rozšíreného výboru
uskutočňovali prostredníctvom telemostu alebo Skypu. V rámci propagácie geológie bol poverený M. Hyžný organizovaním prednášok
zameraných na nové výsledky geologického výskumu na Slovensku.
Prednášky by sa začali konať od roku 2020, s mesačnou periodicitou.
V rámci propagácie geológie pre najmladšiu generáciu M. Hyžný navrhol častejšie organizovanie prednášok pre školy a zorganizovanie
detského letného tábora s geologickým programom. Prítomní sa
zhodli na tom, že počas PVS 2019 sa uskutoční stretnutie dôchodcovskej základne SGS a bude im navrhnutá možnosť pravidelného
stretávania sa pod patronátom SGS.

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 RV SGS 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.

4. Prijatie nových členov SGS:
Za nového člena SGS sa prihlásil Bc. Slavomír Štefánik.
L. Šimon na záver poďakoval prítomným za aktívnu účasť na
zasadnutí a ukončil rokovanie. Najbližšie rokovanie sa uskutoční
v septembri na OGK v Beroune 2019.
Zapísala: S. Antolíková
Overila: M. Kováčová
Schválil: L. Šimon
Bratislava, dňa 3. 6. 2019

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 skupiny 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
Overila: M. Kováčová
Schválil: L. Šimon
V Bratislave, dňa 12. 4. 2019

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA 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
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4. Predvianočný seminár 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.

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS ZO DŇA 24. 1. 2019

Overila: M. Kováčová
Schválil: L. Šimon
V Bratislave, dňa 28. 1. 2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Katedra
geológie a paleontológie, miestnosť G-224.
Priebeh rokovania:

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS ZO DŇA 29. 11. 2018
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 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.

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.

Zápisnice rozšíreného výboru Slovenskej geologickej spoločnosti sú zverejnené na webovom sídle SGS

2. Informácia o internetovom časopise Mente et Malleo
– Spravodajca SGS
Na rok 2018 bola vytvorená internetová verzia časopisu
MeMonline 2018. Výbor SGS naplánoval na rok 2019 niekoľko
pracovných stretnutí, po ktorých ponúkne členom SGS nové vízie
a smerovanie internetového časopisu Mente et Malleo.

2. Informácia o činnosti SGS za rok 2018 (pobočky a odborné skupiny)
Prítomní boli oboznámení so správami o činnosti košickej,
bratislavskej a banskobystrickej pobočky SGS. L. Šimon vyzdvihol
činnosť najaktívnejších odborných skupín – Klubu učiteľov geovied
a Slovenského paleontologického klubu.

3. Plán práce SGS pre pobočky a odborné skupiny na rok
2019
SGS bude v roku 2019 spolupracovať pri organizovaní
nasledujúcich medzinárodných a domácich konferencií: Otvorený
geologický kongres ČGS a SGS, ktorý sa bude konať v dňoch 3. –
6. 9. 2019 v Berouně, v Českej republike. SGS bude opäť hlavným
organizátorom 18. predvianočného geologického seminára SGS.
SGS plánuje v roku 2019 organizovať sériu vedeckých, ale aj
popularizačných prednášok a tradičnú jarnú a jesennú geologickú
terénnu exkurziu.

3. Informácie o príprave Predvianočného seminára SGS
13. 12. 2018
S. Antolíková informovala prítomných o rezervácii auly a jedálne SAV, v ktorej sa bude PVS konať. Na základe zozbieraných príspevkov už bol zostavený predbežný program PVS. Občerstvenie zabezpečí M. Kováčiková a S. Antolíková, počas PVS budú s občerstvením
pomáhať študenti z geologickej sekcie PriF UK, ktorých zabezpečí
M. Kováčová na základe požiadaviek a pokynov M. Kováčikovej a S.
Antolíkovej. Počas PVS bude prebiehať revízia mailových kontaktov
členov SGS a získavanie ich súhlasu so spracovaním osobných údajov
podľa zákona o ochrane osobných údajov (GDPR).

4. Návrh nového štatútu súťaže Najlepšie geologické
práce
D. Plašienka bol poverený vypracovaním návrhu nového
štatútu súťaže Najlepšie geologické práce, do 30. 3. 2019.
5. Informácia o organizácii Spoločného geologického
kongresu OGK 2019 Beroun
1. cirkulár Spoločného geologického kongresu OGK 2019
Beroun by mal byť zverejnený do konca januára 2019.

4. Informácia o internetovom časopise Mente et Malleo
– Spravodajca SGS
Z dôvodu časového sklzu v publikovaní internetového časopisu
MeM predseda L. Šimon navrhol zvolanie rokovania RVSGS v januári
2019. Návrh bol jednomyseľne prijatý. (Za: 13, Proti: 0, zdržal sa: 0)

6. Rôzne a diskusia
M. Kováčová sa zaujímala o spôsob presunu komisie pre názvoslovie zo SGS do SMS. Pred vznikom Slovenskej mineralogickej
spoločnosti táto komisia pracovala pri odbornej skupine pre mineralógiu a geochémiu SGS. Po odchode niektorých členov tejto odbornej skupiny do SMS túto komisiu pravdepodobne neprávoplatne
preniesli automaticky pod SMS. Riešením by bolo presunutie komisie
na neutrálnu pôdu Národného geologického komitétu. L. Šimon na
záver poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí a ukončil
rokovanie. Najbližšie rokovanie je naplánované na 28. 2. 2019.
Zapísala: S. Antolíková

5. Informácia o príprave Otvoreného geologického
kongresu Beroun 2019
V dňoch 3. – 6. 9 2019 sa bude v Beroune konať Otvorený
geologický kongres ČGS a SGS. SGS sa bude organizačne podieľať na
príprave kongresu.
6. Informácia o súťaži o najlepšie geologické práce
publikované v rokoch 2016 – 2017
Odborná komisia vybrala najlepšie geologické práce publikované v rokoch 2016 – 2017. Predseda komisie prof. D. Plašienka
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SGS“) a oboznámil ich s programom rokovania. Za zapisovateľa
zápisnice bola zvolená S. Antolíková, overovateľom bola M. Kováčová
a schvaľovateľom L. Šimon.

navrhuje presnejšie zadefinovať kritériá a formu nominácií v jednotlivých kategóriách, ktoré predloží na januárovom rokovaní RV SGS.
7. Návrh na ocenenia SGS počas 17. PVS SGS 2018
L. Šimon navrhol oceniť ďakovnými listami SGS odborné
skupiny Klub učiteľov geovied a Slovenský paleontologický klub,
ktoré sú najaktívnejšími odbornými skupinami SGS. Počas PVS
bude prebiehať slávnostné udeľovanie Cien Jána Petka Národným
geologickým komitétom. Návrh bol jednomyseľne prijatý. (Za: 13,
Proti: 0, zdržal sa: 0)

3. Vyhodnotenie pracovných aktivít SGS za rok 2017
Najaktívnejšou pobočkou bola v roku 2017 bratislavská
pobočka SGS. L. Šimon pozitívne ohodnotil a vyzdvihol činnosť
odbornej skupiny Klub učiteľov geovied pod vedením L. Turanovej,
Slovenského paleontologického klubu pod vedením R. Biskupiča.
Aktívne boli i ostatné pobočky – banskobystrická a košická.
Celkove sa Slovenská geologická spoločnosť v roku 2017 podieľala
na zorganizovaní troch medzinárodných konferencií – IWAF 10 –
10. medzinárodná konferencia o aglutinovaných foraminiferách,
Otvoreného geologického kongresu 2017 a 18. CZ-PL-SK
paleontologickej konferencie a množstva zaujímavých odborných
i cestovateľských prednášok a exkurzií. L. Šimon a M. Kováčová
vyzvali predsedov odborných skupín a pobočiek, aby odovzdali
správy o činnosti za rok 2017, ktoré budú publikované v prvom čísle
1/2018 časopisu MeM. S. Antolíková bola poverená rozposlaním
zoznamu prednášok za rok 2017 vedúcim odborných skupín.

8. Návrh plánu pracovných aktivít SGS na rok 2019
L. Šimon vyzval vedúcich pobočiek a odborných skupín, aby
mu do 21. 12. 2019 poslali svoje návrhy aktivít na rok 2019.
9. Prijatie nových členov SGS
Za nových členov SGS boli jednomyseľne prijatí: RNDr.
Henrieta Mázorová, PhD., Mgr. Denis Halvaš, Mgr. Ondrej Balážik,
Ing. Janka Biskupičová, Mgr. Erik Drabiščák, Ing. Ľudmila Dolak Prvá
(Za:13 Proti: 0, zdržal sa: 0)
10. Rôzne a diskusia.
– M. Kováčová predstavila nových členov výboru, ktorými
sú členovia košickej pobočky SGS - Ing. Ľubomír Štrba,
PhD., a doc. Ing. Ladislav Vizi, PhD. - M. Kováčová navrhla
uverejniť výzvu na aktualizovanie údajov o členoch SGS
na internetovej stránke SGS. - M. Kováčová informovala
prítomných o možnosti registrácie Slovenskej geologickej
spoločnosti do medzinárodnej databázy geologických
spoločností. Jej návrh bol jednomyseľne schválený a bola
poverená vykonaním registrácie. - S. Antolíková bola
poverená revíziou mailov členov RV SGS.
– L. Šimon na záver poďakoval prítomným za aktívnu účasť
na zasadnutí a ukončil rokovanie. Najbližšie rokovanie sa
uskutoční v januári 2019.
Zapísala: S. Antolíková
Overila: M. Kováčová
Schválil: L. Šimon
V Bratislave, dňa 3. 12. 2018

4. Plán pracovných aktivít SGS na rok 2018
SGS bude v roku 2018 spolupracovať pri organizovaní nasledujúcich medzinárodných konferencií: 19. česko-slovensko-poľská
paleontologická konferencia SGS, bude opäť hlavným organizátorom 17. PVS SGS predvianočného geologického seminára, ktorý sa
uskutoční 13. 12. 2018 v aule SAV na Dúbravskej ceste 9. v Bratislave. SGS plánuje v roku 2018 zorganizovať množstvo vedeckých
a popularizačných prednášok a tradičnú jarnú a jesennú geologickú
terénnu exkurziu.
Návrh bol jednomyseľne prijatý. (Za: 15, Proti: 0, Zdržal sa: 0)
5. Organizácia 17. predvianočného geologického
seminára (ďalej len „17. PVS“)
SGS bude opäť hlavným organizátorom 17. PVS, ktorý sa
uskutoční 13. 12. 2018 v aule SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave.
S. Antolíková bola určená ako predsedníčka organizačného výboru
17. PVS a bola poverená rezerváciou auly SAV a jedálne na tento
termín. Abstrakty príspevkov budú zverejnené v periodiku MeM,
Spravodajcovi SGS, v čísle 1/2019.
Prvý cirkulár 17. PVS bude rozoslaný do polovice februára.
Program 17. PVS bude zostavený z vyzvaných prednášok,
prednášok v trvaní 10 min. + 5 min. diskusia a posterov. L. Šimon
a M. Kováčová navrhli ako novinku sekciu nazvanú „FLASH NEWS

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS ZO DŇA 25. 1. 2018
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 na prvom zasadnutí členov novozvoleného
rozšíreného výboru Slovenskej geologickej spoločnosti (ďalej „RV
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2. Prvé rokovanie nového rozšíreného výboru SGS na
roky 2018 – 2021
Predseda SGS privítal nových zvolených členov Rozšíreného
výboru SGS a vyjadril presvedčenie, že vzájomná spolupráca členov
RV SGS bude viesť k prosperite a napredovaniu SGS.

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS ZO DŇA 25. 10. 2017

GEOLOGY“, v rámci ktorej by odzneli prednášky v trvaní 5 min.
+ 1 min. diskusia.
Návrh bol prijatý. (Za: 14 Proti: 0, Zdržal sa: 1)

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Katedra
geológie a paleontológie, miestnosť G-224.
Priebeh rokovania:
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5. Informácia o internetovom časopise Mente et Malleo
– Spravodajca SGS (ďalej „MeM“)
J. Madarás prítomných informoval o obsahu MeM 2/2017,
ktoré bude v najbližších dňoch prístupné na internetovej stránke
SGS. Číslo MeM 1/2018 bude okrem iných príspevkov obsahovať
aj príspevky zo 16. PVS SGS a abstrakty zo Študentskej konferencie
Herľany 2018. M. Kováčová navrhla, aby v roku 2018 vyšlo zvláštne
vydanie MeM – zborníka abstraktov z medzinárodnej konferencie
ESSEWECA 2018. J. Michalík upozornil na možnosť financovania
tlače zborníka zo zdrojov UNESCO. L. Šimon navrhol, aby v rámci MeM
vychádzala špeciálna tlačená edícia odborných publikácií s rôznou
tematikou, vo formáte A5. Ako prvou by mohla byť publikácia
venovaná sopkám na Slovensku. J. Michalík upozornil na možnosť
získať príspevok na financovania edície z Literárneho fondu.

1. Otvorenie
Predseda Slovenskej geologickej spoločnosti (ďalej „SGS“ ) L.
Šimon privítal prítomných na mimoriadnom zasadnutí rozšíreného
výboru Slovenskej geologickej spoločnosti (ďalej „RV SGS“)
a oboznámil ich s programom rokovania. Na začiatku zasadnutia
si prítomní chvíľkou ticha uctili pamiatku významného člena SGS
zosnulého doc. RNDr. Jozefa Jablonského, CSc. Za zapisovateľa
zápisnice bola zvolená S. Antolíková, overovateľom bola M. Kováčová
a schvaľovateľom L. Šimon.
2. Informácie o príprave Predvianočného seminára
(PVS) SGS dňa 7. 12. 2017
Počas rokovania RV SGS bolo prijaté, že členov organizačného
výboru 16. PVS SGS 2017 budú reprezentovať členovia rozšíreného
výboru SGS. Do čestného predsedníctva 16. PVS SGS prijali pozíciu
prof. RNDr. M. Bielik, DrSc. (za PriF UK), RNDr. I. Broska, DrSc. (za
UVZ SAV), RNDr. V. Jánová, PhD. (za MŽP SR), Ing. B. Žec, CSc. (za
ŠGÚDŠ), RNDr. L. Šimon, PhD. (za SGS). Podľa pokynov predsedu
organizačného výboru 16. PVS SGS RNDr. J. Madarása, PhD., bol
navrhnutý 1. cirkulár PVS SGS 2017, v ktorom mali byť uvedené
informácie týkajúce sa grafickej formy príspevkov a počtu prednášok,
konečného dátumu prijímania príspevkov. Zbieraním príspevkov
bola poverená S. Antolíková. Uznesenie: Prítomní jednomyseľne
súhlasili s doterajšími návrhmi v súvislosti s PVS SGS 2017.
(Za 10, Proti: 0, Zdržal sa: 0)

6. Revízia a modernizácia stanov SGS
M. Kováčová bola poverená koordináciou revízie a modernizácie
stanov SGS, na ktorej sa budú podieľať všetci členovia RV SGS.
Stanovy budú následne schválené na valnom zhromaždení SGS,
ktoré sa môže uskutočniť počas 17. PVS SGS. V modernizovaných
stanovách by sa mala uvádzať možnosť elektronických volieb do
orgánov SGS a mali by byť zverejnené na internetovej stránke SGS.
Návrh bol jednomyseľne prijatý. (Za: 15, Proti: 0, Zdržal sa: 0)
7. Prijatie nových členov SGS
Za nových členov SGS boli členmi RVSGS jednomyseľne prijatí:
Mgr. Jana Dávidová
Mgr. Beata Hupková
Mgr. Tomáš Potočný
RNDr. Čestmír Tomek, CSc.
(Hlasovanie: Za: 15, Proti: 0, Zdržal sa: 0)

3. Stav zostavovania internetového časopisu Mente et
Malleo 2/ 2017 – Spravodajcu SGS
Šéfredaktor internetového časopisu MeM J. Madarás
informoval prítomných prostredníctvom mailu o doterajšom obsahu
čísla MeM-u 2/2017. Vyzval prítomných na posielanie ďalších
príspevkov a materiálov do spomínaného čísla MeM-u. Prítomní
sa zhodli na tom, že v najbližšom čísle Memu-u budú publikované
správy o činnosti pobočiek a z tohto dôvodu budú oslovení
predsedovia pobočiek – M. Kováčová, J. Luptáková a Z. Németh, aby
správy vypracovali.

8. Rôzne a diskusia
V. Kollárová bola poverená zisťovaním možností archivácie
archívnych dokumentov SGS.
L. Šimon a M. Kováčová navrhli, aby sa začala diskusia
o inovácii webstránky SGS s možnosťou zverejniť zoznam členov SGS
v intranete webu, prípadne aj ich mailové adresy. L. Šimon navrhol,
aby sa na internetovej stránke SGS sa zverejňovali stručné anotácie
alebo aj celé texty z prednášok zorganizovaných SGS. L. Šimon na
záver poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí a ukončil
rokovanie.
Zapísala: S. Antolíková
Overila: M. Kováčová
Schválil: L. Šimon
V Bratislave, dňa 5. 2. 2018

4. Príprava valného zhromaždenia SGS (konaného dňa
7. 12. 2017 počas PVS SGS, správa o hospodárení SGS
2014 – 2016. Revízna správa SGS 2014 – 2016.)
Hospodárka SGS M. Kováčiková oboznámila prítomných so
správou o hospodárení SGS za roky 2014 – 2016. Členka revíznej
komisie V. Kollárová oboznámila prítomných s revíznou správou SGS
za roky 2014 – 2016. Na základe týchto správ možno konštatovať, že
finančné hospodárenie v SGS sa uskutočňuje podľa predpisov a ne20

7. Návrhy na ocenenia SGS počas PVS SGS 2017
Na podnet J. Luptákovej bolo navrhnuté udeliť štatút
„Čestný člen SGS“ RNDr. Milanovi Háberovi CSc., pri príležitosti
jeho životného jubilea 80 rokov. Pri príležitosti životného jubilea
65 rokov prof. M. Kováčovi a prof. D. Plašienkovi bolo navrhnuté
im udelenie štatútu čestného člena SGS. Počas PVS SGS 2017 bude
Národný geologický komitét udeľovať Cenu Jána Pettka. Uznesenie:
Prítomní jednomyseľne súhlasili s udelením štatútu „čestný člen
SGS“ nominovaným kandidátom.
(Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 0)

boli zistené žiadne nedostatky. Uznesenie: Prítomní jednomyseľne
zobrali na vedomie obidve správy, ktoré budú predložené na schválenie na valnom zhromaždení SGS dňa 7. 12. 2017.
(Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 0)
5. Stav a priebeh volieb do orgánov SGS a NGK.
Za predsedu volebnej komisie do orgánov SGS a NGK bol
zvolený Z. Németh. Voliť sa bude počas 16. PVS SGS 7. 12. 2017,
vrátane VZ SGS. Vedecká tajomníčka SGS Silvia Antololíkova dostala
návrhy na týchto kandidátov na voľbu do orgánov SGS so súhlasom
navrhnutého pracovať v 10-člennom výbore SGS (v abecednom
poradí): doc. Mgr. Natália Hudáčková, PhD., Mgr. Matúš Hyžný,
PhD. RNDr. Marianna Kováčová, PhD., RNDr. Silvia Antolíková, PhD.,
doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD., RNDr. Ladislav Šimon, PhD., Ing.
Ľubomír Štrba, PhD., Ing. Ladislav Vizi, PhD., Mgr. Martin Vlačiky,
PhD. Desiatym členom výboru SGS je obsadená dôležitá pozícia
hospodárky SGS. Za hospodárku SGS bola navrhnutá RNDr. Monika
Kováčiková. Za členov revíznej komisie SGS boli navrhnuté Mgr. Viera
Kollárová, PhD., RNDr. Viera Sláviková, PhD. Zoznam kandidátov na
voľbu do orgánov NGK: Za ŠGÚDŠ boli navrhnutí: RNDr. Ľubomír
Hraško, PhD., RNDr. Pavel Liščák, CSc., a RNDr. Peter Malík, CSc. Za
Ústav vied o Zemi SAV boli navrhnutí: RNDr. Igor Petrík, DrSc., doc.
RNDr. Ján Soták, DrSc., RNDr. Milan Kohút, CSc., za PriF UK : prof.
RNDr. Pavel Uher, CSc., doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.,
doc. Mgr. Martin Bednarik, PhD. a za TU Košice: doc. Ing. S. Jacko,
PhD. a prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., za FPV UMB Banská Bystrica.
Zástupca MŽP SR z geologickej sekcie RNDr. V. Jánová, PhD., ako
aj predseda SGS RNDr. L. Šimon, PhD., budú priamo nominovaní
do výboru NGK . Uznesenie: Prítomní jednomyseľne schválili stav
prípravy a pravidlá konania volieb do orgánov SGS a NGK.
(Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 0)

8. Prijatie nových členov SGS
Za nového člena SGS bol jednomyseľne prijatý: Mgr. Milan
Hoffman.
(Za: 10, Proti: 0 Zdržal sa: 0)

Záver
Vzhľadom na končiace sa funkčné obdobie L. Šimon poďakoval
členom rozšíreného výboru SGS za ich aktívnu prácu pre SGS
v uplynulých štyroch rokoch. Následne L. Šimon ukončil zasadnutie
rozšíreného výboru a pozýva všetkých členov SGS na VZ SGS, ktoré sa
bude konať v čase tradičného geologického seminára SGS (16. PVS
SGS) dňa 7. 12. 2017 v aule SAV na Patrónke.
Zapísala: S. Antolíková,
Overila: M. Kováčová
Schválil: L. Šimon
V Bratislave, dňa 2. 11. 2017

6. Návrh plánu pracovných aktivít SGS na rok 2018
– L. Šimon prítomných informoval o plánovaní tradičných
jarných a jesenných geologických exkurzií, dvoch
prednášok v Turistickej informačnej kancelárii v Devínskej
Novej Vsi a o organizovaní Predvianočného seminára SGS
2018.
– M. Kováčová informovala o spoluúčasti na organizovaní
19. PL-CZ-SK paleonotologickej konferencii, ktorá sa bude
konať v roku 2018 v Čechách.
– J. Michalík informoval o plánovaní každoročných
geologických jednodňových exkurzií organizovaných
v rámci vyučovania pre študentov v mesiacoch apríl – máj.
– L. Turanová za Klub učiteľov geovied informovala o plánovanom konaní pravidelných jednomesačných prednášok
a každoročnej exkurzii.
– R. Biskupič za Paleoklub informoval prítomných o plánovaní
ďalších terénnych akcií, prednášok a stretnutí Paleoklubu.
Uznesenie: Prítomní jednomyseľne súhlasili.
(Za: 10, Proti: 0, Zdržal sa: 0)
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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 bola M. Kováčová a schvaľovateľom L.
Šimon.
2. Vyhodnotenie Otvoreného geologického kongresu
2017
L. Šimon poďakoval všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili na
organizácii Otvoreného geologického kongresu 2017 a 18. CZ-PL-SK
paleontologickej konferencie.
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9. Rôzne a diskusia
L. Šimon, J. Michalík a ostatní prítomní vyjadrili podporu a dôveru predsedovi Paleoklubu R. Biskupičovi v jeho doterajšej a budúcej práci v Paleoklube. Ocenili jeho aktívnu prácu a celkový prínos pre
Paleoklub a pre SGS.

Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Katedra
geológie a paleontológie, miestnosť G-224.
Priebeh rokovania:

L. Šimon, M. Kováčová a J. Michalík zhodnotili Otvorený
geologický kongres a Paleontologickú konferenciu ako veľmi úspešné
podujatia. Svoje hodnotenie podporili mnohými pozitívnymi
ohlasmi v podobe mailov, ktoré boli zaslané účastníkmi kongresu
a konferencie.
Uznesenie: Členovia RV SGS vyhodnotili Otvorený geologický
kongres 2017 a 18. CZ-PL-SK- paleontologickú konferenciu ako
úspešnú.
(Hlasovanie: Za: 11 Proti: 0 Zdržal sa: 0)

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. Hosťom zasadnutia bola N. Hudáčková. Za
zapisovateľa zápisnice bola zvolená S. Ozdínová, overovateľom bola
M. Kováčová a schvaľovateľom L. Šimon.
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3. Prijatie nových členov SGS
Za nového člena SGS bola členmi RV SGS jednomyseľne prijatá
RNDr. Katarína Házyová.
(Hlasovanie: Za: 11, Proti: 0, Zdržal sa: 0)

2. Informácie o príprave spoločného Otvoreného
geologického kongresu 2017 (OGK) a 18. CZ-PL-SK
paleontologickej konferencie (Konferencie)
Predsedníčka organizačného výboru OGK17 M. Kováčová
informovala prítomných o organizácii a príprave podujatia.
M. Kováčová sa zaviazala aktualizovať program v rámci
tretieho cirkulára OGK17.
V súvislosti s memorandom o podpore popularizačných aktivít
geológie a potrebe reformy vo vyučovaní geológie sa prítomní zhodli
na tom, že text memoranda bude v konečnej verzii k dispozícii
všetkým účastníkom kongresu a konferencie, aby ho mohli podporiť
svojim podpisom priamo na kongrese.
L. Šimon ako hlavný editor zborníka abstraktov a exkurzného sprievodcu Otvoreného geologického kongresu Vysoké
Tatry 2017 (ďalej len „Zborník“) informoval prítomných členov
RV SGS, ako aj členov redakčnej rady Mente et Malleo (RR MEM),
že Zborník bude vypublikovaný Slovenskou geologickou spoločnosťou, pod hlavičkou časopisu MeM – Spravodajcu Slovenskej
geologickej spoločnosti (MEM SGS) v tlačenej verzii s ISSN 2453096X, ISBN 978-80-972667-7-6, ako aj v elektronickej verzii (na
www.geologickaspolocnost.sk a CD nosič) s ISSN 2453-9732
a ISBN 978-80- 972667-8-3.
Uznesenie: Členovia RV SGS a RR MEM schválili, aby
„Zborník“ vyšiel v MEM SGS v tlačenej aj elektronickej verzii.
Hlasovanie: Za: 12, Proti: 0, Zdržal sa: 0)

4. Rôzne
M. Kováčová informovala o pokroku v oblasti zlepšenia vzdelávania v predmete geológia. Informovala o tom, že spolu s doc.
Hudáčkovou pripravujú učebné osnovy k podporným predmetom
„geológia pre 5. ročník“ a „geológia pre 9. ročník“, ktoré by boli voliteľné vrámci voliteľných hodín, ktorými disponuje každá základná
škola. Tieto predmety by sa mali v ponuke základných škôl objaviť
najneskôr v školskom roku 2018/2019.
L. Šimon informoval o zmene na poste predsedu odbornej
skupiny hydrogeológov SGS. Doterajší predseda odbornej skupiny
hydrogeológov SGS Ing. Branislav Fričovský, M.S., PhD., požiadal
o uvoľnenie z tejto funkcie. Za novú predsedkyňu odbornej skupiny
hydrogeológov SGS bola členmi odbornej skupiny hydrogeológov
SGS jednomyseľne zvolená doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
Informácia bola prijatá pozitívne.
J. Madarás informoval prítomných o tom, že na stránke
Slovenskej geologickej spoločnosti sú uverejnené dve nové čísla
MeM – Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca Otvoreného
geologického kongresu a MeM 1/2017. Číslo MeM 1/2017 bude
vydané aj v tlačenej forme a distribuované do knižníc.
J. Madarás informoval prítomných o príprave Mem-u 2/2017
a jeho predbežnom obsahu. Toto číslo by sa malo objaviť na internete pred uskutočnením PVS – 8. 12. 2017, uzávierka čísla je 30. 10.
2017.
L. Šimon na záver poďakoval prítomným za aktívnu účasť na
zasadnutí a ukončil rokovanie.
Zapísala: S. Ozdínová,
Overila: M. Kováčová
Schválil: L. Šimon
V Bratislave, dňa 20. 7. 2017

3. Stav zostavovania internetového časopisu Mente et
Malleo 1/ 2017 – Spravodajcu SGS
Hlavný redaktor časopisu J. Madarás ospravedlnil svoju
neúčasť na rokovaní a všetkým prítomným poslal obsah časopisu
Mente et Malleo 1/ 2017 – Spravodajcu SGS. M. Kováčiková
navrhla, že doplní do časopisu zoznam členov SGS, ktorí sa v roku
2017 dožívajú významného jubilea v roku 2017, tak ako to bolo
zaužívané v Geovestníku Mineralie Slovaca. L. Šimon požiadal D.
Plašienku, predsedu komisie SGS na udeľovanie ocenení za najlepšie
geologické práce, pripraviť do časopisu MEM SGS zoznam všetkých
ocenených najlepších geologických prác, ktoré SGS udelila od jej
vzniku. Zoznam by mohol byť uverejnený v Mente et Malleo 1/ 2018.

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS ZO DŇA 25. 5. 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
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Uznesenie: RV SGS a RR MEM schválili obsah a náplň časopisu
MEM SGS 1/2017 a odporučila, aby elektronická verzia bola
zverejnená do začiatku OGK 2017.
Hlasovanie: Za: 12, Proti: 0, Zdržal sa: 0)

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Katedra
geológie a paleontológie, miestnosť G-224.
Priebeh rokovania:

4. Príprava valného zhromaždenia SGS (konaného
dňa 16. 6. 2017 počas OGK) (Správa o hospodárení SGS
2014 – 2016. Revízna správa SGS 2014 – 2016.) Stav
a priebeh volieb do orgánov SGS a NGK.
Prítomní členovia RV SGS hlasovaním rozhodli presunúť valné
zhromaždenie a voľby do orgánov SGS a NGK na 7.12. 2017 počas
konania 16. predvianočného seminára SGS v priestore auly SAV.
Výbor SGS sa jednomyseľne dohodol.
Uznesenie: RV SGS hlasovaním rozhodol o zmene dátumu
konania valného zhromaždenia SGS a volieb do orgánov SGS a NGK
na 7.12. 2017.
Hlasovanie: (Za: 12, Proti: 0, Zdržal sa: 0)

2. Stav prípravy spoločného Otvoreného geologického
kongresu (OGK) 14. 6. – 17. 6. 2017
L. Šimon a M. Kováčová informovali prítomných, že na OGK
2017 a 18. paleontologickú konferenciu je zaregistrovaných vyše
130 účastníkov zo Slovenska, Čiech, Ukrajiny a Poľska. Na predkonferenčnú aj postkonferenčnú exkurziu je prihlásený dostatočný počet
účastníkov (viac ako 15 účastníkov). Prítomní sa zhodli na tom, že
registrácia účastníkov a príspevkov na OGK bude aj naďalej možná,
zvýši sa však konferenčný poplatok.
L. Šimon informoval o pokračujúcich prácach zborníku
abstraktov a exkurznom sprievodcovi OGK.

5. Príprava 16. predvianočného geologického seminára
SGS dňa 7. 12. 2017
L. Šimon informoval prítomných, že J. Madarás urobil oficiálnu
rezerváciu auly SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave na 7. 12. 2017,
v ktorej sa bude konať 16. predvianočný geologický seminár SGS. Za
predsedu organizačného výboru 16. predvianočného geologického
seminára SGS bol určený J. Madarás, korý si vytvorí organizačný tím
a jeho návrh predloží RV SGS.
6. Návrhy na ocenenie SGS počas OGK 2017
L. Šimon navrhol, aby ocenenie „štatút čestného člena SGS“
získali doc. RNDr. Peter Reichwalder, CSc., a RNDr. Michal Elečko,
CSc., ktorí počas svojich pôsobení vo vedúcich funkciách v SGS
pomohli zásadným spôsobom rozvíjať a zachovať SGS v nových
spoločenských podmienkach.
Uznesenie: RV SGS jednomyseľne odsúhlasil udelenie čestného
členstva v SGS doc. RNDr. Petrovi Reichwalderovi, CSc., a RNDr.
Michalovi Elečkovi, CSc., ktoré im budú odovzdané počas OGK 2017.
Hlasovanie: Za: 12, Proti: 0, Zdržal sa: 0

3. Vytvorenie kandidátky do orgánov SGS a NGK
Vedecká tajomníčka SGS Silvia Ozdínová dostala návrhy (do
určeného termínu 30. 3. 2017) na kandidátov na voľbu do orgánov
SGS so súhlasom pracovať v 10-člennom výbore SGS (v abecednom
poradí): doc. Mgr. Natália Hudáčková, PhD., Mgr. Matúš Hyžný,
PhD., RNDr. Marianna Kováčová, PhD., RNDr. Silvia Ozdínová, PhD.,
doc. RNDr. Daniel Pivko PhD., RNDr. Ladislav Šimon, PhD., Ing.
Ľubomír Štrba, PhD., Ing. Ladislav Vizi, PhD., Mgr. Martin Vlačiky,
PhD. Desiatym členom výboru SGS je obsadená dôležitá pozícia
hospodárky SGS. Za hospodárku SGS bola navrhnutá RNDr. Monika
Kováčiková. Za členov revíznej komisie SGS boli navrhnuté Mgr. Viera
Kollárová, PhD., a RNDr. Viera Sláviková, PhD.
J. Michalík uviedol zoznam kandidátov na voľbu do orgánov
NGK.
Za ŠGÚDŠ boli navrhnutí: RNDr. Ľubomír Hraško, PhD., RNDr.
Pavel Liščák, CSc., a RNDr. Peter Malík, CSc. Za Ústav vied o Zemi
SAV boli navrhnutí: RNDr. Igor Petrík, DrSc., doc. RNDr. Ján Soták,
DrSc., a RNDr. Milan Kohút, CSc., za PriF UK : prof. RNDr. Pavel Uher,
CSc., doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD., doc. Mgr. Martin
Bednarik, PhD., a za TU Košice: doc. Ing. S. Jacko, PhD., a prof. RNDr.
Ján Spišiak, DrSc., za FPV UMB Košice. Zástupca MŽP SR z geologickej
sekcie RNDr. V. Jánová, PhD., ako aj predseda SGS RNDr. L. Šimon,
PhD. budú priamo nominovaní do výboru NGK .

7. Prijatie nových členov SGS
Za nových členov SGS boli jednomyseľne prijatí:
doc. Ing Ladislav Vizi, PhD.
RNDr. Mária Sabaková
Hlasovanie: Za: 12, Proti: 0, Zdržal sa: 0)
8. Rôzne a diskusia
L. Šimon na záver poďakoval prítomným za konštruktívne
pracovné stretnutie a pomoc pri organizácii OGK 2017 a ukončil
rokovanie.
Zapísala: S. Ozdínová,
Overila: M. Kováčová
Schválil: L. Šimon
V Bratislave, dňa 29. 5. 2017
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1. Otvorenie
Predseda Slovenskej geologickej spoločnosti (ďalej „SGS“)
L. Šimon privítal prítomných na mimoriadnom zasadnutí
rozšíreného výboru Slovenskej geologickej spoločnosti (ďalej „RV
SGS“) a oboznámil ich s programom rokovania. Za zapisovateľa
zápisnice bola zvolená S. Ozdínová, overovateľom bola M. Kováčová
a schvaľovateľom L. Šimon.

4. Príprava valného zhromaždenia SGS dňa 16. 6. 2017
počas OGK
Počas valného zhromaždenia SGS dňa 16. 6. 2017 bude
prednesená správa o hospodárení SGS za roky 2014 – 2016, ktorú
vypracuje hospodárka SGS M. Kováčiková, a revízna správa o činnosti
SGS za roky 2014 – 2016, ktorú vypracuje členka revíznej komisie V.
Kollárová. Správu o činnosti NGK vypracuje predseda NGK J. Michalík.
Zároveň sa uskutočnia voľby do orgánov SGS a NGK.
Rámcový program valného zhromaždenia SGS dňa 16. 6. 2017
bol jednomyseľne schválený. (Za: 11, Proti: 0, Zdržal sa: 0)

Zapísala: S. Ozdínová,
Overila: M. Kováčová
Schválil: L. Šimon
V Bratislave, dňa 10. 4. 2017

ZÁPISNICA Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS ZO DŇA
2. 2. 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Katedra
geológie a paleontológie, miestnosť G-224.
Priebeh rokovania:
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5. Návrhy na oceňovanie SGS počas OGK 2017 Vysoké
Tatry
Na OGK bude udelená Medaila Jána Slávikova SGS. Navrhnutí
boli dvaja kandidáti:
Mgr. Zdeněk Venera, PhD., a RNDr. Milan Kohút, CSc.
L. Šimon predniesol návrhové listy. Po pozitívnej diskusii
členovia výboru SGS hlasovali.
Kandidáti na Medailu Jána Slávika medailu boli jednomyseľne
schválení. (Za: 11, Proti: 0, Zdržal sa: 0)

Otvorenie
Predseda Slovenskej geologickej spoločnosti (ďalej „SGS“) L.
Šimon privítal prítomných na mimoriadnom zasadnutí rozšíreného
výboru Slovenskej geologickej spoločnosti (ďalej „RV SGS“) a
oboznámil ich s programom rokovania. Za zapisovateľa zápisnice
bola zvolená S. Ozdínová, overovateľom bola M. Kováčová a
schvaľovateľom L. Šimon.

6 Prijatie nových členov SGS
Za nových členov SGS boli jednomyseľne prijatí: Mgr. Rybár
Samuel, PhD.,Mgr. Csibri Tamás, RNDr. Ružička Peter, PhD., Mgr.
Fuksi Tomáš, Mgr. Pánisová Jaroslava, PhD., Ing. Štrba Ľubomír,
PhD., Mgr. Nikolaj Maroš, PhD., Mgr. Bendíková Viera, RNDr. Zaťková
Magdaléna, Ing. Papčo Juraj, PhD., Mgr. Gregorová Katarína, RNDr.
Ján Vozár, PhD., RNDr. Dušan Majcin, CSc., Ing. Danka Sabaková.
(Za: 11 Proti: 0 Zdržal sa: 0)

Príprava Otvoreného geologického kongresu (OGK17)
ČGS a SGS 2017
Prítomní sa zhodli na tom, že ako sprievodné akcie
kongresu sa uskutočnia dve exkurzie: predkonferenčná exkurzia A
Paleontologické lokality na rozhraní Horného Liptova a Spiša pod
odborným vedením doc. Michalíka a postkonferenčná exkurzia
B Geologické zaujímavosti okolia Vysokých Tatier pod odborným
vedením doc. Pivka.
M. Kováčová prítomných informovala o spustení online
systému registrácie, vkladania abstraktov a platenia poplatkov
účastníkov OGK17. S. Ozdínová bola vyzvaná, aby o tejto skutočnosti
informovala členov SGS a prihlásených účastníkov OGK17, ktorí sa
zaregistrovali do 31. 1. 2017 prostredníctvom emailu (v zmysle
prvého cirkulára).
M. Kováčová požiadala prítomných o doplňujúce informácie
pre webovú stránku OGK17, ktorú spravuje dr. Bokr. : J. Michalík bol
požiadaný, aby doplnil informácie o pripravovanej paleontologickej
časti konferencie.
– L. Šimon, J. Michalík a S. Ozdínová boli vyzvaní, aby doplnili
logá ŠGÚDŠ, ÚVZ SAV a UNESCO.

7. Rôzne – diskusia
L. Šimon navrhol vytvorenie minigrantov SGS, prostredníctvom ktorých by bolo zaplatené vložné na OGK 2017 účastníkom
kongresu, ktorí budú mať vyzvanú prednášku a prednášky vybraných
študentov. D. Pivko upozornil prítomných na zlú situáciu v oblasti
vzdelávania v predmete geológia na základných a stredných školách SR. M. Kováčová uviedla, že spolu s N. Hudáčkovou a V. Jánovou
sú členkami predmetovej komisie pre biológiu a geografiu a majú
možnosť zasiahnuť do učebných osnov týchto predmetov a tým aj
do vyučovania predmetu geológie na školách. Na základe uvedených informácií prítomní účastníci poverili D. Pivka, M. Kováčovú, N.
Hudáčkovú a L. Turanovú vypracovaním konceptu memoranda, ktoré by upozorňovalo na uvedenú problematiku a zároveň navrhovalo
možné riešenia. Memorandum, ktorého text by mal byť schválený
na valnom zhromaždení SGS, by predchádzalo otvorenému listu adresovanému Ministerstvu školstva SR. L. Šimon informoval o tom, že
najbližšie sa rokovanie RV SGS bude konať 25. 5. 2017 o 13.00 hod.

Záver
L. Šimon poďakoval členom rozšíreného výboru SGS za aktívnu
účasť na zasadnutí a ukončil rokovanie.
Zapísala: S. Ozdínová,
Overila: M. Kováčová
Schválil: L. Šimon
V Bratislave, dňa 17. 2. 2017

Záver
L. Šimon poďakoval členom rozšíreného výboru SGS za aktívnu
účasť na zasadnutí a ukončil rokovanie.
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ko-slovensko-poľská paleontologická konferencia. Paleontologická
konferencia by sa konala v rovnakom čase (14. – 17.6.2017) a na
rovnakom mieste (v kongresovom centre SAV Academia v Starej
Lesnej) ako OGK. Predsedníčkou organizačného výboru Otvoreného
geologického kongresu sa stala M. Kováčová.
Návrh, aby sa súbežne s Otvoreným geologickým kongresom ČGS
a SGS konala 18. česko-slovensko-poľská paleontologická konferencia
,bol jednomyseľne prijatý. (Za: 14 Proti: 0 Zdržal sa: 0)

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. Hosťom zasadnutia bola N. Hudáčková. Za
zapisovateľa zápisnice bola zvolená S. Ozdínová, overovateľom bola
M. Kováčová a schvaľovateľom L. Šimon.
2. Návrh plánu práce SGS na rok 2017
SGS bude v roku 2017 spolupracovať pri organizovaní týchto
medzinárodných konferencií: Otvorený geologický kongres SGS
a ČGS, 18. česko-slovensko-poľská paleontologická konferencia a
Medzinárodný workshop o aglutinovaných foraminiferách (10. the
International Workshop on Agglutinated Foraminifera – (IWAF-10).
Medzinárodná konferencia IWAF-10 sa bude konať v dňoch
19. – 23.4. 2017 v konferenčnom centre SAV v Smoleniciach.
Hlavným organizátorom konferencie je Ústav vied o Zemi Slovenskej
akadémie vied.
18. česko-slovensko-poľská paleontologická konferencia sa
uskutoční súbežne s Otvoreným geologickým kongresom ČGS a SGS
v dňoch 14. – 17.6. 2017 v kongresovom centre SAV Academia
v Starej Lesnej. Spoluorganizátormi konferencie sú Prírodovedecká
fakulta UK a Ústav vied o Zemi SAV.
SGS bude opäť hlavným organizátorom 16. predvianočného
geologického seminára, ktorý sa uskutoční 7. 12. 2017 v aule SAV
na Dúbravskej ceste 9. v Bratislave.
SGS plánuje v roku 2017 zorganizovať množstvo vedeckých
a popularizačných prednášok a tradičnú jarnú a jesennú geologickú
terénnu exkurziu.

6. Informácia o príprave časopisu Mente et Malleo 1/
2017 – Spravodajcu SGS
J. Madarás informoval o obsahu pripravovaného čísla MeM
1/2017. Číslo je vo vysokom štádiu rozpracovania a požadovaný
termín na publikovanie do 30. 5. 2017 sa splní. V rubrike Správy zo
života spoločnosti budú uverejnené správy z jednotlivých odborných
skupín a pobočiek SGS. V rubrike Články bude uvedená reportáž
z cesty do Himalájí, ktorej autorom je J. Madarás. V rubrike Prednášky,
semináre, konferencie bude uverejnený úvodník a abstrakty z 15.
predvianočného geologického seminára. Prítomní boli oboznámení
s možnosťou posielať svoje príspevky do ostatných rubrík MeM.
Informácia o príprave MeM 1/ 2017 bola zobratá na vedomie.
(Za: 14 Proti: 0 Zdržal sa: 0)
7. Prijatie nových členov SGS
Za nových členov SGS boli jednomyseľne prijatí:
Mgr. Jakub Urblík

3. Vyhlásenie volieb do orgánov SGS a NGK (do 30. 3.
2017 a vytvorenie kandidátky)
L. Šimon informoval prítomných o zorganizovaní riadnych
volieb do orgánov SGS a NGK podľa plánu a stanov SGS na rok 2017.
Voľby sa uskutočnia na valnom zhromaždení SGS dňa 16. 6. 2017,
ktoré sa bude konať počas Otvoreného geologického kongresu
2017. Členská základňa SGS je vyzvaná, aby posielali svoje návrhy
na kandidátov do orgánov SGS a NGK do 30. 3. 2017 mailom
S. Ozdínovej.

Ing. Marta Preclíková
Mgr. Matúš Hyžný, PhD.
Ing. Ivan Kopor, Bc.
Návrh, bol jednomyseľne prijatý. (Za: 14 Proti: 0 Zdržal sa: 0)
8. Rôzne – diskusia
L. Šimon informoval o tom, že najbližšie rokovanie RV SGS sa
bude konať najneskôr začiatkom apríla, termín bude včas upresnený.
S. Ozdínová bola poverená poslaním obežníka členom SGS
o zaplatení členského do SGS na rok 2017, s pripomienkou o výhode
členstva pri uplatnení redukovaného konferenčného poplatku na
OGK 2017 pre členov SGS a ČGS.

4. Príprava Otvoreného geologického kongresu ČGS
a SGS 2017
M. Kováčová navrhla, aby sa súbežne s Otvoreným geologickým kongresom 2017 (OGK 2017) konala medzinárodná 18. čes25
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5. Príprava 16. predvianočného geologického seminára
SGS dňa 7. 12. 2017
RV SGS vyhodnotil 15. predvianočný geologický seminár
ako veľmi úspešný a prítomní sa zhodli na tom, že SGS ako hlavný
organizátor úspešných tradičných predvianočných geologických
seminárov SGS bude pokračovať na novom mieste v aule SAV na
Dúbravskej ceste 9 v Bratislave v termíne 7. 12. 2017. J. Madarás
bol určený ako predseda organizačného výboru 16. predvianočného
geologického seminára SGS a bol poverený rezerváciou auly SAV na
tento termín. Abstrakty príspevkov budú zverejnené v periodiku
MeM, Spravodajcovi SGS, v čísle 1/2018.
Návrh, bol jednomyseľne prijatý. (Za: 14 Proti: 0 Zdržal sa: 0)

Záver
L. Šimon poďakoval členom rozšíreného výboru SGS za aktívnu
účasť na zasadnutí a ukončil rokovanie.
Zapísala: S. Ozdínová,
Overila: M. Kováčová
Schválil: L. Šimon
V Bratislave, dňa 19. 1. 2017

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 v 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.
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Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Katedra
geológie a paleontológie, miestnosť G-224.
Priebeh rokovania:

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. cirkulára. Sprievodcovia exkurzií a prednášajúci vyzvaných prednášok súhlasili s ich organizáciou. Účasť na kongrese
prisľúbil (podľa svojich aktuálych možností) aj minister životného
prostredia Ing. László Sólymos.
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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 bola M. Kováčová a schvaľovateľom L.
Šimon.

7. Návrhy na ocenenia SGS na rok 2016
Predseda SGS L. Šimon vyzval zúčastnených, aby posielali
nominácie na udelenie Medaily Jána Slávika a ďakovných listov SGS.

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. Predsedníčka 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.

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 Bratislava-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 týkajúce sa charakteru geologických vzoriek
z Devínskej Kobyly pre budúcu geologickú expozíciu. Kontaktné
osoby za SGS na 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 na funkčné obdobie 2016 –
2020 bola zvolená za predsedníčku Organizácie česko-slovenských
palynológov, z čoho automatický vyplýva pozícia councillora za
OCSP v IFPS (International Federation of Palynological Societies).

3. Návrh plánu práce SGS na 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 so 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: Pre technické problémy 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)
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4. MeM – Spravodajca SGS
Výkonný redaktor Spravodajcu SGS MeM – Dr. Madarás –
informoval o stave rozpracovanosti prvého čísla. Odsúhlasené
príspevky, zdravice jubilantom, abstrakty z predvianočného
seminára, infobloky o zrealizovaných konferenciách (CETEG,
Herľany, Jurrasica) a aktivitách pobočiek, resp. odborných skupín
(napr. terénna exkurzia - Dr. Teťák), správy o činnosti pobočiek
a cestovateľské príspevky členov komunity je potrebné zaslať priamo
výkonnému redaktorovi do 27. 6. 2016.

Zároveň informovala o úspešnej kandidatúre OCSP na usporiadanie
svetového palynologicko-paleobotanického 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
Overila: M. Kováčová
Schválil: L. Šimon
V Bratislave, dňa 27. 10. 2016

Záver
L. Šimon poďakoval členom rozšíreného výboru SGS za aktívnu
účasť na zasadnutí a ukončil rokovanie.
Zapísala: M. Kováčová
Overil: R. Aubrecht
Schválil: L. Šimon
V Bratislave, dňa 30. 6. 2016

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS ZO DŇA 9. 6. 2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (na konci dokumentu)
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 M.
Kováčová, overovateľom bol R. Aubrecht a schvaľovateľom L. Šimon.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Katedra
geológie a paleontológie, miestnosť G-224.
Priebeh rokovania:

2. Príprava Otvoreného geologického kongresu ČGS
a SGS 2017
L. Šimon prítomných informoval o aktivitách v súvislosti
s organizovaním Otvoreného geologického kongresu SGS a ČGS
2017, ktorý sa uskutoční v dňoch 14. – 17. júna 2017 a bude pod
záštitou Ing. Lászlóa Sólymosa, ministra životného prostredia
Slovenskej republiky (pozri sken listu). Predseda SGS L. Šimon
predstavil návrh 1. cirkulára (tvorí prílohu tejto zápisnice). Vyzvané
prednášky a prednášajúci na návrh predsedu a po diskusii členov
RV boli ustanovené tak, aby zo stratigrafického hľadiska obsiahli
čo najširší interval, a to takto: RNDr. J. Maglay, PhD., doc. RNDr. J.
Michalík, DrSc., a RNDr. M. Janák, DrSc.

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 bola M. Kováčová a schvaľovateľom L.
Šimon.
2. Návrh plánu práce SGS na rok 2016
V roku 2016 SGS plánuje zorganizovať jarnú terénnu geologickú
exkurziu pod názvom„Kurz flyšovej geológie na Bielej Orave, v dňoch
17. – 18. 6. pod vedením F. Téťaka (akcia SGS bude v spolupráci so
ŠGÚDŠ). Košická pobočka SGS plánuje zorganizovať jesennú terénnu
exkurziu do tokajskej oblasti v Maďarsku a jesenné prednáškové
popoludnie. SGS bude v roku 2016 spolupracovať pri organizovaní
viacerých medzinárodných konferencií: ICYG „Herlandia“ 2016
(14. – 16. 4. 2016, Sv. Jur), Jurassica 2016 a Berriasian WG
workshop, 20. – 23. 4. 2016, Smolenice); ESSEWECA (december
2016, PriF UK v Bratislave).

Uznesenie č. 9/RV SGS/ 2016
RVSGS prediskutoval a odsúhlasil návrh 1. cirkulára Otvoreného
geologického kongresu SGS a ČGS 2017. Návrh bol jednomyseľne
prijatý. (Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0).
Členovia Výboru SGS diskutovali o možnosti vytlačenia
samostatného zborníka abstraktov. Editormi zborníka abstraktov
boli navrhnutí Dr. Šimon, Dr. Madarás, Dr. Kováčová.
3. Prijatie nových členov SGS.
O členstvo v SGS požiadali RNDr. Henrieta Gačková, Mgr. Lucia
Ledvényiová, PhD., Mgr. Jozef Madzin, PhD.

3. Príprava Otvoreného geologického kongresu ČGS
a SGS 2017
L. Šimon prítomných informoval, že Otvorený geologický
kongres SGS a ČGS 2017 sa uskutoční v dňoch 14. – 17. 6. 2017 v
kongresovom centre SAV v Starej Lesnej.
Boli navrhnuté predkongresové tematické exkurzie, zamerané najmä na kryštalinikum a kvartér Vysokých Tatier, kvartérne
a glaciálne sedimenty na Slovensku a hydrogeologické pomery na

Uznesenie č.10/RV SGS/ 2016
RVSGS prerokoval prihlášky záujemcov o členstvo v SGS a hlasovaním všetkých troch uchádzačov prijal za riadnych členov SGS
s účinnosťou od 9. 6. 2016
Návrh bol jednomyseľne prijatý. (Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0).
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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS ZO DŇA 7. 4. 2016

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA MIMORIADNÉHO ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS ZO DŇA
19. 1. 2016 a 18. 2. 2016

Zápisnice rozšíreného výboru Slovenskej geologickej spoločnosti sú zverejnené na webovom sídle SGS

Slovensku. Najmenší počet účastníkov exkurzie by mal byť 10. Exkurziu navrhol D. Pivko zamerať na kultúrne dedičstvo a geoturistiku
v regióne Spiša.
Uznesenie č. 6 /RVSGS/201: RVSGS navrhuje organizovať
Otvorený geologický kongres SGS a ČGS 2017 v kongresovom centre
SAV v Starej Lesnej v dňoch 14. – 17. 6. 2017.
Návrh bol jednomyseľne prijatý. (Za: 13 Proti: 0 Zdržal sa: 0)

Prítomní: podľa prezenčných listín 19. 1. a 18. 2. 2016
Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Katedra
geológie a paleontológie, miestnosť G-224.
Priebeh rokovania:

4. MeM – Spravodajca SGS
L. Šimon informoval, že Spravodajca SGS s názvom Mente
et Maleo (ďalej MeM) bude mať sídlo na internetovej stránke SGS
v jeho subdoméne.
Redakčnú radu tvoria všetci členovia RVSGS. Za zodpovedného a zároveň výkonného redaktora bol zvolený J. Madarás a výkonná
rada bude pracovať v zložení S. Ozdínová, L. Šimon, M. Kováčová,
J. Ľuptáková, D. Pivko, R. Biskupič. Novozvolený zodpovedný redaktor J. Madarás informoval prítomných o obsahu Spravodajcu MeM,
pravidelných rubrikách a celkovej koncepcii periodika. Prítomní sa
zhodli na pravidelnom zverejňovaní abstraktov z konferencií, zdravíc
k životným jubileám v SGS, odborných reportáží z ciest, reportáží
z vedeckých podujatí, fotografií geologických zaujímavostí a iných
popularizačných príspevkov. Obrazové a obsahové spracovanie tém
by malo zodpovedať cieľovej skupine čitateľov, ktorými budú jednak
členovia komunity, jednak laická verejnosť. Články by mali byť písané populárno-náučným štýlom. Spravodajca MeM bude publikovaný 2x do roka. Redakčná uzávierka čísiel bude vždy k 31. 5. a 30. 11.
v danom roku.
Uznesenie č. 7/ RVSGS/2016: RVSGS jednomyseľne schvaľuje
vizualizáciu titulnej stránky Spravodajcu MeM, celkovú koncepciu
a personálne obsadenie pozícií redakčnej rady v zmysle rozpravy .
(Za: 13 Proti: 0 Zdržal sa: 0).

Otvorenie
Predseda Slovenskej geologickej spoločnosti (ďalej „SGS“)
L. Šimon privítal prítomných na mimoriadnom zasadnutí
rozšíreného výboru Slovenskej geologickej spoločnosti (ďalej „RV
SGS“) a oboznámil ich s programom rokovania. Za zapisovateľa
zápisnice bola zvolená S. Ozdínová, overovateľom bola M. Kováčová
a schvaľovateľom L. Šimon.
1. Zabezpečenie kontinuity vydávania Spravodajcu SGS
L. Šimon informoval prítomných o ukončení vydávania
Geovestníka – Spravodajcu SGS, ktorý dosiaľ vychádzal ako príloha
vedeckého časopisu Mineralia Slovaca ŠGÚDŠ. Vyzval všetkých, aby
prezentovali svoje návrhy na zabezpečenie kontinuity vychádzania
Spravodajcu SGS pod novým názvom a v novej forme.
D. Plašienka navrhol nový názov Mente et Maleo – Spravodajca
SGS, v skratke MEM (ďalej Spravodajca), a elektronickú formu
publikovateľnú na webovom sídle SGS, pričom by bola dodržiavaná
periodicita vychádzania v zmysle rozhodnutia výboru SGS. Prítomní
sa zhodli na tom, že redakčnú radu Spravodajcu budú tvoriť
členovia RV SGS. RNDr. J. Madarás, PhD., bol zvolený za výkonného
redaktora Spravodajcu (elektonické hlasovanie: za bolo 19 členov
RV SGS). J. Madarás bude súčasťou budúcich rokovaní rozšíreného
výboru SGS. O titulnej stránke Spravodajcu sa rozhodnú členovia
rozšíreného výboru elektronickým hlasovaním, návrhy stránok budú
ekektronicky distribuované vo formáte PDF. Obsah Spravodajcu budú
tvoriť hlavne príspevky o spolkovej činnosti SGS, ale aj rôzne rubriky,
ako sú abstrakty z konferencií (napríklad Predvianočný geologický
seminár SGS atď.), upozorňovanie na významné jubileá významných
vedeckých pracovníkov z oblasti geológie, fotografická rubriky,
komentáre a postrehy zo zahraničných ciest atď. Predseda SGS L.
Šimon v mene SGS začne ešte v mesiaci február proces registrácie
internetového Spravodajcu SGS na príslušných úradoch.

5. Prijatie nového člena SGS
M. Nemčok bol jednomyseľne prijatý za nového člena SGS.
Uznesenie č. 8 /RVSGS/2016
(Za: 13 Proti: 0 Zdržal sa: 0).
6. Rôzne a diskusia
Z. Németh informoval o konaní stretnutia v rámci projektu EÚ
MINATURA 2020 – báza pre novú celoeurópsku a národnú legislatívu
a ochranu ložísk nerastných surovín. Stretnutie sa uskutočnilo v apríli
v ŠGÚDŠ. Informoval o začiatku komunikácie medzi ministerstvami
SR, geologickými organizáciami, ZMOS-om a aktivistami o nových
zákonoch riešiacich surovinovú základňu Slovenska, ako aj celej
Európy.

Uznesenie RV SGS/1/2016
RV SGS navrhuje zachovanie kontinuity vychádzania
Spravodajcu SGS pod novým názvom Mente et Maleo – Spravodajca
SGS, periodicky uverejňovaného na webovom sídle SGS, pričom
redakčnú radu budú tvoriť členovia RV SGS.
Návrhy boli jednomyseľne prijaté. (Za: 14 Proti: 0 Zdržal sa: 0)

Záver
L. Šimon poďakoval členom rozšíreného výboru SGS za aktívnu
účasť na zasadnutí a ukončil rokovanie.
Zapísala: S. Ozdínová,
Overila: M. Kováčová
Schválil: L. Šimon
V Bratislave, dňa 12. 4. 2016

2. Určenie nových priestorov na realizovanie
prednáškovej a spolkovej činnosti SGS
L. Šimon informoval prítomných, že je potrebné stabilizovať
spolkovú činnosť SGS.
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3. Revízia členskej základne a upresnenie výšky
(pôvodného) členského poplatku
Na základe požiadavky Predsedníctva SAV na vypracovanie
„Správy o činnosti SGS“ je potrebné vykonať revíziu členskej základne
SGS. Predseda SGS navrhol, aby revíziu vykonali M. Kováčiková
a S. Ozdínová za výbor SGS a za revíznu komisiu SGS V. Kollárová
a V. Sláviková. Po revízii rozhodne Výbor SGS o spôsobe a rozsahu
zverejnenia zoznamu členov SGS. Z dôvodu finančného deficitu
predseda navrhol opätovný návrat k pôvodnej výške členského
poplatku 6 € za rok 2016, ktorá bola pôvodne odsúhlasená ostatným
valným zhromaždením SGS.
Uznesenie RV SGS/3/2016
RV SGS navrhol vykonanie revízie členskej základne SGS.
Revíziu vykonajú hospodár a tajomník SGS (M. Kováčiková a S.
Ozdínová) a členky revíznej komisie V. Kollárová a V. Sláviková.
Hlasovanie: (Za: 11 Proti: 0 Zdržal sa: 1)
Návrh bol prijatý.
Uznesenie RV SGS/4/2016
RV SGS navrhol odpustenie členského poplatku členom starším
ako 70 rokov. Zároveň navrhol s účinnosťou od roku 2016 zvýšiť členský
poplatok na pôvodnú výšku schválenú VZ SGS – 6 € .
Hlasovanie (Za: 12 Proti: 0 Zdržal sa: 0)
Návrh bol jednomyseľne prijatý.
Uznesenie RV SGS/5/2016
Poplatky za účasť na podujatiach organizovaných SGS
budú predstavovať pre nečlenov SGS dvojnásobok sumy, ktorá je
stanovená pre členov SGS.
Hlasovanie (Za: 12 Proti: , Zdržal sa: 0)
Návrh bol jednomyseľne prijatý.

Záver
L. Šimon poďakoval členom rozšíreného výboru SGS za aktívnu
účasť na zasadnutí a ukončil rokovanie.
Zapísala: S. Ozdínová,
Overila: M. Kováčová
Schválil: L. Šimon
V Bratislave, dňa 19. 1. 2016 a 18. 2. 2016

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS ZO DŇA 30.11. 2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Miesto konania: ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, Bratislava; vo Veľkej sále
Dionýza Štúra ŠGÚDŠ
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, aký bol uvedený v pozvánke. Ospravedlnil
neprítomnosť niektorých pozvaných účastníkov. Za zapisovateľa
zápisnice bola zvolená S. Ozdínová, overovateľom bola M. Kováčová
a schvaľovateľom bol predseda SGS L. Šimon.
L. Šimon informoval, že Rada vedeckých spoločností prijala
s pozitívnym ohlasom správu a slovne (morálne) verejne ocenila
úspechy SGS v tomto roku, okrem iného aj to, ako sú udelenie
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4. Rôzne – diskusia
Predseda SGS L. Šimon za SGS podpísal 18. 2. 2016 s J.
Hrabovským, prezidentom Slovenskej baníckej spoločnosti (SBS)
„Zmluvu o spolupráci a vzájomnej informovanosti medzi SGS, SBS“
(predtým schválenú členmi RV SGS). Na základe toho SGS dostala
ponuku byť spoluorganizátorom medzinárodnej konferencie
„Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie na Slovensku“, ktorej
hlavným organizátorom je Slovenská banícka spoločnosť.
L. Šimon zúčastnených informoval o pripravovanej tradičnej
jarnej terénnej exkurzii SGS, ktorej cieľom je prezentovať geologické
výsledky „regiónu Biela Orava“, kolektívu autorov pod vedením F.
Teťáka zo ŠGÚDŠ. Za SGS exkurziu odborne zabezpečuje F. Teťák, člen
SGS.
M. Kováčová navrhla možnosť bližšej spolupráce so
Slovenskou asociáciou hydrogeológov (SAHG), pretože táto organizácia je mimoriadne aktívna, čím by sa mohli oživiť aktivity
aj v rámci odbornej skupiny Hydrogelógia v rámci SGS. L. Šimon
sa zaviazal osloviť predsedu SAHG vrátane predsedu a zástupcov
hydrogeologickej odbornej skupiny SGS vo veci užšej vzájomnej
spolupráce so SAHG.
J. Michalík bol požiadaný, aby zistil perspektívu konania
Spoločného kongresu SGS a ČGS v kongresovom zariadení SAV Stará
Lesná, ktorý sa bude konať v dňoch 14. 6. – 17. 6. 2017.

M. Kováčová navrhla (so súhlasom výboru geologickej
sekcie PriF UK), že by sa prednáškové aktivity SGS mohli realizovať
v Andrusovovej učebni, miestnosť G245, s kapacitou cca 80 miest
a štandardnou prezentačnou vybavenosťou, na Prírodovedeckej
fakulte UK v Bratislave. Pre potreby zasadania RV SGS bol ponúknutý
priestor zasadacej miestnosti Katedry geológie a paleontológie,
miestnosť G224, na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.
V prípade organizovania kapacitne náročnejších podujatí ponúkol
riaditeľ Ústavu vied o Zemi SAV, Dr. Broska, využitie zodpovedajúcich
priestorov SAV.
Uznesenie RV SGS/2/2016
Výbor odsúhlasil stabilizáciu spolkových činností, prednáškových aktivít SGS, ako aj kapacitne náročnejších podujatí v zmysle predložených návrhov.
Návrh bol jednomyseľne prijatý. (Za: 12 Proti: 0 Zdržal sa: 0)
L. Šimon informoval o výsledku žiadosti SGS vo veci konania
Predvianočného geologického seminára SGS dňa 8. 12. 2016
v tradičných priestoroch v ŠGÚDŠ. Na základe zápisu č. 5/2016
z operatívnej porady GR ŠGÚDŠ zo dňa 8. 2. 2016, bol tento návrh
jednomyseľne schválený.

medzinárodnej Ceny akademika Radima Kettnera v Českej
republike, ako aj zaradenie webovej stránky Slovenskej geologickej
spoločnosti (http://www.geologickaspolocnost.sk/) do výberového
zberu v národnom projekte „Digitálne pramene“, ktorý realizuje
Univerzitná knižnica v Bratislave. Cieľom tohto projektu je ochrana
nehmotného kultúrneho dedičstva formou zberu digitálnych
pamiatok kultúrnych objektov (webových stránok, elektronických
kníh a periodík).

centre SAV v Smoleniciach. Zároveň informoval o medzinárodnom
workshope skupiny ICS pre hranicu titón/berias, ktorý sa bude
konať ako sprievodná akcia na záver konferencie v Smoleniciach
22. – 23. apríla 2016.
D. Plašienka informoval o pripravovaných medzinárodných
konferenciách CETEG (org. zab. R. Vojtko) a ESSEWECA.
4. Návrhy na ocenenia SGS za rok 2015 (Medaila Jána
Slávika, štatút čestný člen SGS, ďakovné listy SGS)
Laureáti Medaily Jána Slávika prof. Klembara a prof. Krist si
ju osobne prevezmú počas Predvianočného geologického seminára
SGS dňa 10. 12. 2015 o 13.00 hod.
Na Medailu Jána Slávika medailu boli ďalej navrhnutí: prof.
RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc., prof.
RNDr. Daniela Reháková, CSc., a prof. RNDr. Marián Putiš, PhD.
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2. Informácia o Otvorenom geologickom kongrese ČGS
a SGS, Mikulov 14. 10. – 17. 10. 2015
L. Šimon ocenil úspešný priebeh kongresu, a to hlavne
z hľadiska počtu a kvality prednesených príspevkov, čím dosiahol
vysokú vedeckú úroveň. Zároveň sa potvrdila ochota pokračujúcej
obojstrannej spolupráce ČGS a SGS. Nasledujúci spoločný geologický
kongres SGS a ČGS je naplánovaný na jún v roku 2017 vo Vysokých
Tatrách a zabezpečovaný najmä SGS. Miesto konania bude
spresnené do jarného zasadnutia RV SGS po dôkladnom zvážení
všetkých dostupných informácií o logistike, cenách ponúkaných
služieb a dopravnej dostupnosti. Medzi diskutovanými možnosťami
boli spomenuté ubytovacie zariadenia v Belianskych Tatrách (Hotel
Magura – informácia L. Šimon) a Starej Lesnej (zariadenie SAV).

Medailu Jána Slávika Slovenskej geologickej spoločnosti
Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
Aktívny vedec, ktorý podporuje multidisciplinárny výskum
v oblasti prírodných a syntetických materiálov a nanomateriálov,
je obdivovateľom prírody a prírodu považuje za nevyčerpateľný
a inšpiratívny zdroj na štúdium materiálov. Je významným
podporovateľom geologických vied v Slovenskej republike, aktívne
študuje aj prírodné materiály na báze apatitu. Ako významný
slovenský materiálový vedec je od 15. januára 2015 predsedom SAV.
Od roku 1999 do roku 2013 pôsobil ako riaditeľ Ústavu
anorganickej chémie SAV. Je členom spoločných odborových
komisií v oblastiach anorganickej technológie a materiálovej
chémie. Je členomvedeckých rád univerzít a fakúlt v Trenčíne,
Košiciach, Brne a Ostrave. World Academy of Ceramics – akademik,
volené členstvo, od r. 1999. Jeho oblasť výskumu je: materiálový
výskum, konštrukčná keramika, keramické nano-kompozity, fázová
transformácia a mikroštruktúra.
OCENENIA: Rad Ľudovíta Štúra III. triedy, Čestné uznanie
za výskum (2003), Zlatá Incheba (2004), Zlatá Incheba (2005),
Učená spoločnosť SAV – volený člen (od 2005), Čestná plaketa
Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách
(2005), Medaila FCHPT Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
(2005), Medaila FPT Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne (2006), Ocenenie za prínos pre rast produktivity v rokoch
1998 – 2007, Ministerstvo hospodárstva SR (2007), Strieborná
medaila Maximiliána Hella, Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne (2007), Vedec roka 2006 v SR (udelený 2007),
Cena SAV za rok 2008 za súbor vedeckovýskumných prác: Príspevok k
výskumu a vývoju progresívnych keramických materiálov, Pamätná
medaila Technickej univerzity v Ostrave 2009, Fellow Americká
keramická spoločnosť 2010.

3. Správy o činnosti pobočiek a odborných skupín SGS
za rok 2015 a návrhy na plán činností SGS na rok 2016
Predseda SGS L. Šimon informoval účastníkov, že boli
vypracované a odovzdané správy za všetky pobočky SGS a za všetky
odborné skupiny. Za bratislavskú pobočku, vrátane odborných
skupín v pôsobnosti bratislavskej pobočky vypracovala a predniesla
správu o činnosti za rok 2015 M. Kováčová. Z dôvodu ospravedlnenej
neprítomnosti predsedov banskobystrickej a košickej pobočky
prečítala správy S. Ozdínová. Za odbornú paleontologickú skupinu
podal upresňujúcu správu jej predseda J. Michalík.
4. Návrhy na plán práce SGS na rok 2016 (pobočky
a odborné skupiny)
Predsedovia pobočiek a odborných skupín sa zaviazali
vypracovať do 31. 12. 2015 plán činností na rok 2016. Predsedovia
banskobystrickej pobočky a odbornej paleontologickej skupiny už
plán činností na rok 2016 vypracovali a odovzdali.
L. Šimon uviedol, že na získanie väčšieho prísunu financií na
chod spoločnosti je potrebné zorganizovať a zabezpečiť minimálne
dve až tri podujatia s medzinárodnou účasťou.
M. Kováčová informovala o organizovaní medzinárodného
workshopu – výročného stretnutia pracovnej skupiny pre
taxonómiu neogénnych palynomorf v Bratislave v roku 2015.
Bližšie informácie zašle do 30. 12. 2015. J. Michalík informoval
o pripravovanej významnej medzinárodnej konferencii Jurassica
2016, ktorú organizuje Ústav vied o Zemi SAV a paleontologická
odborná skupina SGS v dňoch 20. – 22. 4. 2016 v konferenčnom
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Doktorandi: vyškolení doktorandi – 12, školení doktorandi – 6.
PUBLIKOVANÉ PRÁCE: 2 udelené patenty, 13 vedeckých
knižných publikácií (spoluautor, editor), 3 hosťujúci editor
zahraničných časopisov, 150 recenzovaných publikácií, 27
zborníkových príspevkov z medzinárodných konferencií, 19
príspevkov z domácich konferencií, 5 záverečných správ.
POČET CITÁCIÍ: viac ako 650 citácií (WOS + SCOPUS + iné)
POČET VYŽIADANÝCH PREDNÁŠOK NA ODBORNÝCH PODUJATIACH:
Zahraničné pracoviská 30, Medzinárodné konferencie 50.
Hlasovanie: všetci prítomní jednomyseľne súhlasili s udelením
ocenenia Medaila Jána Slávika SGS. (Proti: 0, Zdržal sa: 0)
Prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.
Prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc., je členom viacerých
redakčných rád domácich a zahraničných časopisov; čestným
fakultným členom Vedeckej asociácie Oregonskej štátnej univerzity
v USA; bol vedeckým sekretárom a momentálne predsedom
Národného komitétu Medzinárodnej geodetickej a geofyzikálnej
únie (IUGG); členom American Geological Union (AGU), vedeckej
rady PriF UK, ÚVZ SAV a ŠGÚDŠ; bol vedeckým sekretárom GFÚ SAV,
predsedom vedeckej rady GFÚ SAV, členom Rady (Snemu) vedcov
SAV a výboru Rady vedcov SAV.
Vo svojej vedeckej práci sa venuje najmä integrovanej a
interdisciplinárnej geofyzikálnej interpretácii stavby a dynamiky
litosféry karpatsko-panónskej oblasti vo vzťahu k okolitým
tektonickým jednotkám. Z hľadiska geofyzikálnych metód sa venuje
najmä kvantitatívnej interpretácii tiažového poľa zohľadňujúcej
výsledky ostatných geofyzikálnych, geologických a geodetických
metód. V rámci 2D a 3D interpretácie tiažového poľa dosiahol viacero
významných výsledkov. Vypočítal a skonštruoval prvotné a originálne
odkryté tiažové mapy Dunajskej, Viedenskej, Békéšskej, Liptovskej
a Turčianskej panvy a karpatsko-panónskej oblasti; podieľal sa na
skonštruovaní mapy predterciérneho podložia Turčianskej kotliny;
kompiloval mapu úplných Bouguerových anomálií strednej Európy;
interpretoval zdroje a polohy hlavných tiažových anomálií karpatskopanónskej oblasti; vypočítal množstvo hlbinných hustotných
modelov pre Západne Karpaty, karpatsko-panónsku oblasť, Alpy,
Škandinávske Kaledonidy a Himaláje. Objavil, že gravitačný účinok
hranice litosféra-astenosféra sa pri modelovaní tiažových anomálií
s veľkou vlnovou dĺžkou v karpatsko-panónskej oblasti musí brať do
úvahy. Bez tejto hranice nie je možné správne vysvetliť namerané
tiažové pole Západných Karpát, resp. karpatsko-panónskej oblasti.
Bol členom medzinárodnej skupiny, ktorá podala geologickogeofyzikálnu interpretáciu kôry pozdĺž profilov CELEBRATION 2000
prechádzajúcich Západnými Karpatmi. V poslednom čase sa venuje
priekopníckemu integrovanému geofyzikálnemu modelovaniu
a určovaniu priebehu hranice litosféra-astenosféra v strednej Európe.

Prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.
Je profesorom vo vednom odbore petrológia na Katedre
mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty, Univerzity
Komenského v Bratislave, od roku 2008 je vedúcim tejto katedry.
Vedecká práca: V rokoch 1991 – 2015 bol zodpovedným
riešiteľom a koordinátorom 19 projektov, ako TEMPUS, Project of
the Austrian Geological Survey, Akcia Rakúsko – Slovensko, EastWest Project, N.S.F. USA Project, Project of the German Academy
of Sciences (DAAD), projekty VEGA, APVT, APVV a APVV-LPP. Okrem
3 vysokoškolských učebníc je spoluautorom monografie Geology
and Petrology of Metamorphic Rocks of the Western Carpathian
Crystalline Complexes (1992) a ko-editor monografie Geological
Evolution of the Western Carpathians (1996) s príspevkom do 5
kapitol. Má 34 karentovaných a 104 nekarentovaných publikácií
v širokom spektre geologických a mineralogicko-petrologických
časopisov. Má vyše 1000 registrovaných citácií, z toho 432 typu
SCI (1996 – 2015). Svoje vedecké výsledky prezentoval aj formou
pozvaných prednášok, seminárov a špeciálnych (petrotektonických)
kurzov na viacerých univerzitách: K. F. Univerzita v Grazi (1990,
1996, 1997, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008), E. K. Univerzita
v Tübingene (1992, 2000, 2002, 2003, 2005), Karlova Univerzita
v Prahe (1993, 2008), Viedenská univerzita (1998, 2009), Dánska
technická univerzita v Kodani-Lyngby (1999), univerzita Aarhus
(1999, 2005, 2007, 2008), Univerzita Salzburg (2002, 2004),
Univerzita Potsdam (2004), Univerzita Innsbruck (2005), Univerzita
Kyoto (2010), Univerzita Okayama (2010), Čínska akadémia vied
v Pekingu (Inst. of Geology and Geophysics: 2012).
Hlavným predmetom vedeckej aktivity bol petrologický
výskum s prepojením na viaceré geovedné disciplíny, najmä mineralógiu, geochémiu, štruktúrnu geológiu, tektoniku a geochronológiu. Komplexným metodickým pístupom sa stal výraznou vedeckou
osobnosťou v geológii a petrológii západokarpatského kryštalinika.
Zaviedol moderné metódy petrotektonického štúdia s aplikáciou na
strižné zóny Západných Karpát a viacerých oblastí Východných Álp.
Dlhoročný vedecký výskum vo Východných Alpách nadväzuje na
jeho mapovacie práce vo Vysokých Tauroch (1991 – 1993) a masíve
Kreuzeck (1994 – 1998) a taktiež predstavuje významný príspevok k stavbe tohto horstva. Jeho výskumy a publikované výsledky
presiahli rámec Slovenska a Západných Karpát najmä z pohľadu
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Zápisnice rozšíreného výboru Slovenskej geologickej spoločnosti sú zverejnené na webovom sídle SGS

Jeho evidencia publikačnej činnosti obsahuje celkovo 228
záznamov. Je spoluautorom štyroch monografií, troch kapitol vo
vedeckých monografiách, jednej učebnice a dvoch vysokoškolských
skrípt. Má 27 karentovaných publikácií s vyše 550 ohlasmi. Z nich je
vyše 300 citácií WOS a SCOPUS.
Ocenenie sa udeľuje „Za rozvoj geologických vied na Slovensku
a v Západných Karpatoch“.
Hlasovanie: všetci prítomní jednomyseľne súhlasili s udelením
ocenenia Slávikova medaila SGS. (Proti: 0, Zdržal sa: 0)

Zápisnice rozšíreného výboru Slovenskej geologickej spoločnosti sú zverejnené na webovom sídle SGS

modelových publikácií o alpidnom kolíznom orogéne, minerálnej
mechanike (reológii) v horninách mobilných strižných zón orogénu, ako aj petrologických a paleotektonických rekonštrukcií vývoja
fundamentu v predalpínskom aj alpínskom období v nadväznosti na
aplikáciu prakticky všetkých moderných geochronologických metód
(SIMS-SHRIMP, LA-ICP-MS, Ar-Ar, K-Ar, FT a U-Th/He). Posledné zo
spomenutých sa stali súčasťou nových paleotektonických a geodynamických rekonštrukcií severného okraja Gondwany od proterozoika až do terciéru. V ostatnej dekáde sa sústreďuje na riešenie
problematiky interakcie kôrovej a plášťovej litosféry v akrečných
komplexoch meliatika, austroalpinika a severného Turecka. Svoje
odborné skúsenosti terénneho a mapovacieho geológa, štruktúrneho geológa a petrológa vedel využiť aj pri riešení praktických úloh
geológie doma aj v zahraničí. Rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu
podporuje svojou dlhodobou činnosťou aj ako koordinátor Projektu
CEEPUS I až III (od r. 1995), v rámci ktorého sprostredkoval veľký počet (okolo 150) mobilít našich, ako aj prichádzajúcich zahraničných
študentov a učiteľov zo stredoeurópskych univerzít.
Členstvo vo vedeckých výboroch, odborných radách
a komisiách: člen stálej komisie SKVH na obhajoby doktorských
dizertačných prác v odbore geológia v skupine vedných odborov
prírodné vedy – vedy o Zemi a environmentálne vedy (od r. 2002), člen
redakčných rád 3 odborných časopisov; člen Karpatsko-balkánskej
geologickej asociácie (CBGA) v komisii pre tektoniku (od r. 1995),
Národný geologický komitét SR pri IUGS (2009 – 2011).
Jeho doterajšia činnosť bola ocenená v roku 2013 Bronzovou
medailou UK za úspešnú vedeckú a výchovno-vzdelávaciu
prácu, ako aj Striebornou medailou UK za vytvorenie špičkového
mineralogicko-petrologického tímu podľa hodnotenia akreditačnej
komisie pri MŠVVaŠ SR v roku 2015.
Ocenenie sa udeľuje „Za rozvoj geológie a petrológie na
Slovensku a v Západných Karpatoch“.
Hlasovanie: všetci prítomní jednomyseľne súhlasili s udelením
ocenenia Čestný člen SGS. (Proti: 0, Zdržal sa: 0)

6058, 2074, 2035, KEGA 4228, APVV–0280–07, LPP–0120–09,
bola zástupkyňou a riešiteľkou ďalších 10 VEGA, 1 KEGA a 7 APVV
projektov. Participovala a aktívne sa zúčastňuje na riešení medzinárodných geologických projektov (IGCP UNESCO, 6RP EÚ, NATO,
KBGA, projekty Visegrádskeho fondu a bilaterálnych programov s
ČR, Poľskom a Rakúskom). Prof. D. Reháková viedla kalpionelidovú
pracovnú skupinu v rámci Projektu 362 IGCP UNESCO. „Tethyan and
Boreal Cretaceous Correlation“. Bola koordinátorkou Projektu PROPER
– Proxies in paleoclimatology: Education and Research – Marie Curie
Mobility Actions 6RP EÚ a projektu 073 Česko-slovenskej spolupráce: „Integrovaný stratigrafický výskum kriedových súvrství vonkajších
Západných Karpát a okrajových jednotiek Centrálnych Západných Karpát“. V súčasnosti vedie kalpionelidový tím v rámci medzinárodnej
beriaskej pracovnej skupiny (Medzinárodnej subkomisie pre kriedovú stratigrafiu) na určenie jursko-kriedového rozhrania a stanovenie
jeho globálneho stratotypu. V rámci medzinárodnej spolupráce hosťovala na geologických pracoviskách univerzít v Utrechte, Brémach,
Göteborgu, Mexico City, Varšave, Krakove a Záhrebe. V naftovej
spoločnosti Petrobras v Riu de Janeiro hosťovala ako špecialista na
biostratigrafiu spodnokriedových súvrství. V rámci aplikačného výskumu spolupracovala na projektoch pre firmy Geocomplex, a.s.,
a cementáreň Štramberg.
Hlasovanie: všetci prítomní jednomyseľne súhlasili s udelením
ocenenia Medaila Jána Slávika SGS. (Proti: 0, Zdržal sa: 0)
Štatút čestný člen Slovenskej geologickej spoločnosti
L. Šimon navrhol udelenie ocenenia štatút čestný člen SGS
RNDr. Petrovi Budilovi, Ph.D., z Geologickej služby Českej republiky,
člena Českej geologickej spoločnosti. RNDr. Petr Budil, Ph.D., sa
zásadne zaslúžil o obnovenie tradičnej nadštandardnej spolupráce
medzi Slovenskou geologickou spoločnosťou a Českou geologickou
spoločnosťou, ktorá trvá s krátkou prestávkou od roku 1923.
Hlasovanie: všetci prítomní jednomyseľne súhlasili s udelením
ocenenia štatút čestný člen SGS. (Proti: 0, Zdržal sa: 0)
Ďakovné listy Slovenskej geologickej spoločnosti
L. Šimon navrhol, aby ďakovné listy SGS získali títo vedeckí
pracovníci, ktorí prispeli k budovaniu a šíreniu dobrého mena
a rozvoju SGS v roku 2015:
– kolektív autorov Kľučiar et al. za získanie ceny za najlepší
poster mladých vedeckých pracovníkov na Otvorenom
geologickom kongrese ČGS a SGS,
– doc. Mgr. Vojtko Rastislav, PhD., za zaktivizovanie odbornej
skupiny štruktúrnej geológie SGS a organizovanie
množstva kvalitných odborných prednášok v roku 2015
v rámci Odbornej skupiny štruktúrnej geológie SGS,
– RNDr. Maglay Juraj, PhD., za pomoc pri organizovaní
predkongresovej exkurzie a za vytvorenie sprievodcu na
predkongresovú exkurziu pre Otvorený geologický kongres
ČGS a SGS,

Prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc.
Prof. D. Reháková od svojho nástupu na Katedru geológie
a paleontológie PríF UK vedecky i pedagogicky prispieva k rozvoju
slovenskej i medzinárodnej mikropaleontologickej školy. Pracuje
v odboroch mikropaleontológia, biostratigrafia, eventostratigrafia,
sekvenčná stratigrafia, paleoekológia, paleogeografia a paleooceánografia. Patrí medzi popredných, medzinárodne uznávaných
špecialistov na výskum dvoch stratigraficky významných skupín
morského vápnitého mikroplanktónu (kalpionelidy a vápnité dinoflageláty). V danom odbore výskumu vychovala domácich i zahraničných špecialistov a významne sa podieľa aj na propagácii slovenskej paleontológie. Je autorkou a spoluautorkou desiatok vedeckých
štúdií, tiež monografických prác, učebných textov a populárno-vedeckých článkov. Úspešne viedla domáce vedecké projekty VEGA
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– RNDr. Fordinál Klement, PhD., za pomoc pri organizovaní
predkongresovej exkurzie za vytvorenie sprievodcu na
predkongresovú exkurziu pre Otvorený geologický kongres
ČGS a SGS,
– Ing. Németh Zoltán, PhD., RNDr., Madarás, Ján PhD., RNDr.
Kováčová Marianna, PhD., a Mgr. Jarmila Luptáková, PhD.,
za organizovanie geologických prednášok, seminárov,
exkurzií a propagáciu geológie a SGS širokej verejnosti .
Hlasovanie: všetci prítomní jednomyseľne súhlasili s udelením
ďakovných listov SGS. (Proti: 0, Zdržal sa: 0)

sadám etiky vo vede, spoločnosti, ako aj v samotných medziľudských
vzťahoch.
Ďalším bodom diskusie bola žiadosť doc. Turanovej z odbornej
skupiny SGS Klubu učiteľov geovied o finančný príspevok na
plánované aktivity v roku 2016. Prítomní členovia RVSGS odsúhlasili
kladne vyhovieť žiadosti, v zmysle platnej legislatívy.
Posledným bodom programu bola diskusia k predbežnému
programu Predvianočného geologického seminára. K programu
bolo vyslovených niekoľko poznámok a pripomienok, ktoré budú
zapracované do finálnej podoby programu Predvianočného
geologického seminára.
Záverom L. Šimon poďakoval členom rozšíreného výboru SGS
za aktívnu účasť na zasadnutí a ukončil rokovanie.
Zapísala: S. Ozdínová, tajomníčka SGS
Overila: M. Kováčová, predsedníčka bratislavskej pobočky SGS
Schválil: L. Šimon, predseda SGS
V Bratislave, dňa 3. decembra 2015

5. Prijatie nových členov SGS
V roku 2015 sa o členstvo v SGS uchádzalo 11 nových
záujemcov:
Mgr. Lucia Kandráčová
doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.
Bc. Andrea Schittenhelm
Mgr. Mária Šimurková
Mgr. Viera Šimonová, PhD.
Bc. Ľuboš Polák
Bc. Richard Kopáčik
RNDr. Michal Majdán
Mgr. František Teťák, PhD.
Mgr. Martina Hucíková
RNDr. Igor Zeman
Hlasovanie: všetci prítomní jednomyseľne súhlasili s prijatím
uvedených záujemcov za členov SGS. (Proti: 0, Zdržal sa: 0)

Účastníci rokovania: podľa prezenčnej listiny (pozri sken v závere
tohto dokumentu)
Miesto konania: Veľká sála Dionýza Štúra, ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1,
Bratislava.
Priebeh rokovania: opísaný v zápisnici v bodoch číslo 1 až číslo 9.
1. Otvorenie
Predseda SGS L. Šimon privítal účastníkov jarného zasadnutia
rozšíreného výboru SGS a oboznámil ich s jednotlivými bodmi
programu, ako boli uvedené v pozvánke. Ospravedlnil neprítomnosť
niektorých pozvaných účastníkov. Za zapisovateľa zápisnice bola
zvolená S. Ozdínová, na overenie zápisnice bol zvolený Z. Németh a
schvalovateľ zápisnice bol predseda L. Šimon.

6. Rôzne a diskusia
V diskusii informoval L. Šimon o schválení „štatútu súťaže
mladých vedeckých pracovníkov“ Radou slovenských vedeckých
spoločností (ďalej RSVS) na jeho poslednom rokovaní dňa 27. 11.
2015. Súťaž bude každoročne vyhlasovať RSVS a prebehne obvykle
na jeseň v tom roku formou prezentácií na konferencii, pričom jednotlivé vedecké spoločnosti RSVS budú reprezentovať mladí vedeckí
pracovníci do 35 rokov, alebo študenti doktorandského štúdia. Predseda SGS vyzval zúčastnených, aby pouvažovali o nominácii mladého vedeckého pracovníka z geológie (člena SGS), ktorý by mohol
SGS reprezentovať v roku 2016 na konferencii mladých vedeckých
pracovníkov RVSG. Predseda SGS L. Šimon informoval o stanovisku
Geologického klubu, zastúpeného jeho predsedníčkou a konateľkou
Mgr. Margarétou Gregáňovou, adresovanom členom rozšíreného výboru SGS a jej súčastiam. V stanovisku sa konštatujú narušené spôsoby komunikácie v rámci geologickej komunity, ktoré sú nezlučiteľné so zaužívanými tradíciami a princípmi etiky. Prítomní členovia
RVSGS, ako aj predseda SGS zdôraznili záujem na zachovaní dobrých
mravov a vzťahov a nekompromisnú elimináciu aktivít a spôsobov,
ktoré by to narúšali. Do budúcnosti ostáva naďalej prioritou udržať
komunikáciu medzi SGS, jej odbornými skupinami, ako aj organizáciami, ktoré vyvíjajú klubovú činnosť na úrovni zodpovedajúcej zá-

2. Informácia o činnosti SGS za rok 2014 (pobočky a
odborné skupiny)
Predseda SGS L. Šimon uviedol, že všetky pobočky spoločnosti
splnili svoj pracovný plán za rok 2014. Zo všetkých dostupných
materiálov, ktoré boli vytvorené v spoločnosti za rok 2014, sa
vypracovala správa o činnosti a hospodárení SGS za rok 2014, ktorá
bola odovzdaná na Predsedníctvo SAV ako podklad na príspevok pre
SGS na rok 2015. Vedecký redaktor časopisu Mineralia Slovaca Z.
Németh informoval o možnosti publikovať ročné správy jednotlivých
pobočiek spoločnosti v tomto časopise tak, ako to robí v ostatných
rokoch košická pobočka SGS.
3. Návrh plánu práce SGS na rok 2015
V roku 2015 SGS plánuje tradičnú jesennú a jarnú terénnu
geologickú exkurziu, študentskú konferenciu ICYG Herľany 2015 (6.
– 9.5.2015), Otvorený geologický kongres ČGS a SGS 2015 Mikulov
(14. – 17., 20. 10. 2015), exkurzia KAMPANIA – SICILIA – LIPARI
2015 (2. – 18. 10. 2015), Predvianočný geologický seminár (10. 12.
33
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2015). Klub geovied organizuje Geovednú exkurziu Rakúsko a Nemecko 2015 (1. 7. až 5. 7. 2015). Košická pobočka SGS uskutoční tradičné jarné prednáškové popoludnie 15. 5. 2015 a jesenné v novembri 2015. Jednodenný terénny seminár SGS sa plánuje buď do oblasti
Zemplína a bude spojený s predstavením novej geologicko-náučnej
mapy, alebo do JZ časti gemerika. Okrem týchto akcií všetky pobočky
SGS organizujú mnoho ďalších prednášok. Všetky informácie o plánovaných akciách a prednáškach SGS sú uverejnené na internetovej
stránke SGS www.geologickaspolocnost.sk, ako aj na sociálnych sieťach Facebook a Google plus.

štátnej skúšky z odboru zemepis – prírodopis sa začal špecializovať
na odbor geologických vied, petrológiu magmatických a metamorfovaných hornín. Obhájením práce Petrografia valúnového materiálu Bindt-koterbašských zlepencov, ako aj vykonaním rigoróznych
skúšok z petrografie, mineralógie a geológie získal doktorát prírodných vied (RNDr.). Kandidátsku dizertačnú prácu na tému Geologicko-petrografické pomery severovýchodnej časti kryštalinika pohoria
Tribeč obhájil v roku 1960 a získal vedeckú hodnosť kandidáta geologicko-mineralogických vied (CSc.). Po obhajobe habilitačnej práce
na tému Geologicko-petrografické pomery pohoria Tribeč a habilitačnej prednáške bol od roku 1960 vymenovaný za docenta v odbore
petrografia na PriF UK. Za mimoriadneho profesora bol vymenovaný
v roku 1971 a v roku 1980 sa stal riadnym profesorom PriF UK pre
odbor petrografia. V roku 1990 odišiel do dôchodku. Na Katedre
mineralógie a petrografie Fakulty geologicko-geografických vied
pôsobil ako asistent (1951 – 1954), odborný asistent (1954 – 1957)
a od roku 1957 ako zástupca docenta v odbore petrografia. Od r.
1959 pôsobil na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského po jej zlúčení s FGGV ako docent (1960), mimoriadny (1971)
a riadny (1980) profesor. Bol vedúcim Katedry petrografie PriF UK
(1962 – 1964 a 1972-1985), prodekanom PriF UK (1963-1965)
a dekanom fakulty (1969 – 1972). V rámci pedagogickej činnosti
prednášal petrografiu vyvretých a metamorfovaných hornín, ako aj
petrológiu a geológiu kryštalinika Západných Karpát. Prednášal aj
odborom pedagogického zamerania na PriF UK a na Pedagogickej
fakulte v Trnave. Bol školiteľom ašpirantov. Napísal vysokoškolské
učebnice: Petrografia vyvrelých, sedimentárnych a metamorfovaných hornín, SPN Bratislava (1967), Petrológia, Alfa, SNTL Bratislava
(1985), so spoluautorom M. Krivým.
Vo vedeckovýskumnej práci sa na začiatku venoval výskumu
stredoslovenských neovulkanitov. Od roku 1955 sa venoval geológii
a petrológii kryštalinika Západných Karpát. Výsledky jeho vedeckej
práce, vrátane výsledkov publikovaných so spolupracovníkmi,
priniesli nové poznatky o kryštaliniku Západných Karpát s doterajšou
platnosťou. Spolu s prof. RNDr. Jakubom Kamenickým, CSc., boli
zakladateľmi slovenskej petrografickej školy.
Je spoluautorom základnej práce o primárnych magmatických granátoch v andezitoch, Geol. Sbor. SAV, 2 (1957). Monografia
Geology and Petrology of Metamorphic Rocks of the Western Carpathian Crystalline Complex, Comenius University Press, Bratislava,
(1992) publikovaná so spoluautormi S.P. Korikovským, M. Putišom,
M. Janákom a S.W. Faryadom, zahŕňa problematiku geológie a stavby kryštalinika Západných Karpát, s dôrazom na petrológiu metamorfovaných hornín, charakter a intenzitu metamorfózy z hľadiska
P-T podmienok. Monografia je postavená aj na výsledkoch jeho
početných prác najmä z tatrického a veporického kryštalinika. Je
spoluautorom nadväzujúcej publikácie Termodynamika metamorfných podmienok kryštalinika Západných Karpát (B. Cambel, S.P:
Korikovsky, E. Krist), Ústav informácií a osvety, Bratislava (1992),
zameranej na charakteristiku metamorfných podmienok vybraných

Zápisnice rozšíreného výboru Slovenskej geologickej spoločnosti sú zverejnené na webovom sídle SGS

4. Príprava Otvoreného geologického kongresu ČGS
a SGS 2015
L. Šimon informoval, že v priebehu týchto dní sa spustí online registrácia Otvoreného geologického kongresu na stránke
www.geologickykongres.eu. Keďže Spoločný geologický kongres
Mikulov 2015 sa koná pri príležitosti oslavy 90. výročia založenia
Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu, je potrebné propagovať kongres aj v Slovenskej republike, aby sa
slovenská geológia aktívne zúčastnila na kongrese a bola dôstojne
reprezentovaná. SGS v rámci spoločného kongresu organizuje
predkongresovú geologickú exkurziu dňa 14. 10. 2015 do oblasti
Záhorskej nížiny.
5. Príprava Predvianočného geologického semináru
PVS 2015
L. Simon uviedol presné informácie týkajúce sa Predvianočného semináru: bude sa konať dňa 10. 12. 2015, vo Veľkej sále
Dionýza Štúra ŠGÚDŠ.
Organizačný výbor Predvianočného seminára pozostáva
z týchto členov: L. Šimon, Z. Németh, S. Ozdínová, M. Kováčová, R.
Vojtko, R. Aubrecht, I. Baráth, D. Pivko, M. Kováčiková a V. Kollárová. Organizačný výbor dostal za úlohu motivovať a povzbudzovať
geovednú komunitu, aby sa prihlasovali na Predvianočný seminár
v predstihu, aby nedochádzalo k časovej tiesni. Preto sa začne propagácia seminára tento rok oveľa skôr. Z. Németh informoval o tom,
že príspevky Predvianočného seminára budú publikované v časopise
Mineralia Slovaca vždy v čísle 1 nasledujúceho ročníka po konaní seminára, čo autorom umožní ľahšie si vykazovať túto prednáškovú a
publikačnú činnosť v rámci hodnotení.
6. Návrhy na ocenenia Medaila Jána Slávika SGS na rok
2015
Na ocenenie Medailou Jána Slávika bol navrhnutý profesor
Krist a profesor Klembara.
Prof. Ernest Krist
Univerzitný profesor RNDr. Ernest Krist, CSc., sa narodil 9. 3.
1925 vo Zvolene. Základnú a meštiansku školu vychodil vo Zvolene. Učiteľskú akadémiu absolvoval v Banskej Štiavnici v roku 1945.
Krátke obdobie bol učiteľom, ale v školskom roku 1947/1948 sa
zapísal na PriF Slovenskej univerzity v Bratislave. Po vykonaní prvej
34

Prof. Jozef Klembara
Prof. RNDr. Jozef Klembara, DrSc., sa narodil v Martine.
Čoskoro sa však spolu s rodičmi presťahoval do Prešova, kde vyrastal.
Jeho záujem o paleontológiu vzbudili najmä obrazy Zdeňka Buriana.
Prvý ročník na univerzite strávil v Bratislave, potom ale prestúpil do
Prahy, kde študoval vertebrátnu paleontológiu u slávneho profesora
Špinara. Následne je väčšina jeho profesionálnej vedeckej kariéry
úzko spätá s Univerzitou Komenského v Bratislave. Jozef Klembara
sa zúčastnil na mnohých medzinárodných vedeckých konferenciách

7. Prijatie nových členov SGS
Do SGS sa prihlásili traja noví členovia:
Mgr. Lucia Kandráčová (odborná skupina Klub učiteľov
geovied),
35
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po celom svete, kde úspešné reprezentoval slovenskú vedu (na
kongrese v Juhoafrickej republike ho dokonca zvolili za vedúceho
sekcie).
Vo svojej vedeckej práci sa venuje najmä raným paleozoickým
tetrapódom - obojživelníkom zo skupiny Seymouriamorpha. Opísal
mnohé nálezy z permskej locality Boskovická brázda na Morave, zistil napríklad a detailne opísal priebeh senzorických línií, dokazujúc
stále vodný spôsob života týchto foriem. Opísal aj nový taxón z tejto
locality – Makowskia laticephala. Prvý krát opísal osifikáciu kvadráta
a artikuláre u najväčšieho jedinca rodu Discosauriscus. U mladších
larválnych štádií sú tieto lebečné elementy chrupkovité a ich osifikácia u najväčšieho známeho jedinca môže potvrdzovať daľšie,
pokročilejšie ontogenetické štádium, čo by znamenalo, že úplne
dospelé jedince mohli pravdepodobne žiť mimo jazero a tým pádom
by zanikla predchádzajúca hypotéza viacerých autorov o pôsobení
neoténie v evolúcii discosauriscidov. Pri postupnom porovnaní lebiek rovnakych veľkostí taxónov Discosauriscus a Seymouria v dvoch
rozdielnych ontogenetických štádiách zistil, že ontogenéza tychto
línií bola rozdielna – kvadrátum a artikuláre rodu Seymouria osifikuje v ontogenéze oveľa skôr ako pri rode Discosauriscus. To dobre
poukazuje aj na rozdielny spôsob života – v limnickom a aridnejšom
prostredí. V ďalšom okruhu jeho vedeckého záujmu sú krokodíly, kde
Klembara študoval napríklad embryonálnu ontogenézu aligátorov.
Taktiež zistil prítomnosť osifikovaného palatokvadráta u triasového
taxónu Proterosuchus.
Tretí okruh jeho vedeckého záujmu predstavuje skupina
jašterov čeľade Anguidae. Klembara opísal viaceré druhy a práve
jemu vďačíme za lepšie chápanie anatómie a evolúcie línií Pseudopus
a Ophisaurus.
Na záver by som rád ukázal jeho zahraničné renomé na
jednom príklade. Keď som prednášal v roku 2010 na kongrese v
Uruguaji, stretol som tam prof. Welmana, ktorý mi povedal, že
Klembaru považuje za jedného z najlepších svetových anatómov
svojej generácie. Nedá sa nič iné, iba súhlasiť.
Návrh predložil a napísal Dr. Andrej Čerňanský
Hlasovanie: 16/0/0.
Návrh na udelenie Medaily Jána Slávika prof. Klembarovi bol
jednomyseľne prijatý. Ocenenie sa mu odovzdá na Predvianočnom
geologickom seminári dňa 10. 12. 2015. Predtým bude profesor
Klembara oslovený, aby predniesol prednášku v rámci SGS, a tak
prezentoval svoju výskumnú činnosť na pôde Slovenskej geologickej
spoločnosti.
Odznel tiež názor na ocenenie Medailou Jána Slávika pre prof.
Rehákovú pri príležitosti jej životného jubilea. O tomto prebehne
diskusia na jesennom zhromaždení rozšíreného výboru SGS.

regiónov kryštalinika. Je spoluautorom Mapy metamorfnej stavby
ČSSR a rovnako aj mapy Metamorphic map of Europe (časť Západné
Karpaty, UNESCO, Paris, 1973), vydanej v Leidene v Belgicku (1978).
Je autorom geologickej mapy kryštalinika pohoria Tribeč (1974)
1 : 50 000, ale aj spoluautorom mapových listov Zvolen a Nitra,
vydaných Geologickým ústavom Dionýza Štúra v Bratislave. Ďalšie
významné práce, publikované so spoluautormi sú: Comparative mineralogical-petrographical characteristics of metagabbro from borehole KV-3 near Rochovce and amphibolite of the Hladomorná valley formation, Slovenské Rudohorie Mts. Geol., Zbor. Geol. Capath.,
39, 2, (1988), Metamorphic phase equilibria and primary charakter
of metagabbros from borehole KV-3 near Rochovce and of amphibolites of Hladomorná valley formation, Slovenské Rudohorie Mts.,
Geol. Zbor. Geol. Carpath., 40, 2 (1989), Retrograde metamorphism
of staurolite-garnet-mica schists of the Krakľovská zone of Veporide. Geol. Zbor. Geol. Carpath., 40, 4 (1989). V prácach je riešená
problematika primárneho charakteru metagabra a amfibolitov, ako
aj metamorfných fáz v týchto horninách. Práca o staurolitických svoroch sa venuje prográdnej a retrográdnej metamorfóze metapelitov
veporidného kryštalinika.
Bol členom VR PriF UK (1962 – 1985), predsedom VR PriF UK
1969-1972), členom VR UK (1969 – 1972), členom odborovej rady
MŠ ČSSR pre základnú a ložiskovú geológiu (1978 – 1985) členom
vulkanologicko-petrografickej komisie KBGA (1962 – 1966), členom
komisie pre metamorfizmus a magmatizmus KBGA (1966 – 1969),
členom komisie na získanie hodnosti CSc. v odbore mineralógia
a petrografia (1962 – 1972), ako aj predsedom tejto komisie (1972
– 1980), členom komisie na získanie hodnosti DrSc. (1972 – 1977),
členom pracovnej komisie na vydanie mapy metamorfózy Európy
pri UNESCO v Paríži (1971 – 1973). Za dosiahnuté výsledky práce
bol vyznamenaný Striebornou medailou UK (1969), Pamätnou
medailou GÚDŠ a štátnym vyznamenaním Za vynikajúcu prácu
(1975).
Návrh predložili a napísali prof. Marián Putiš, s kolektívom
Katedry mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave
Hlasovanie: 15/0/1.
Návrh na udelenie Slávikovej medaily prof. Kristovi bol prijatý.
Ocenenie mu odovzdá predseda SGS dňa 11. 6. 2015 na vedeckej
konferencii Petros 2015, ktorá sa koná aj pri príležitosti životného
jubilea profesora Krista, jeho 90. narodením.

9. Ukončenie rokovania rozšíreného výboru SGS
L. Šimon poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil
rokovanie.
Zapísala: S. Ozdínová, tajomníčka SGS
Overil: Z. Németh, podpredseda SGS
Schválil: L. Šimon, predseda SGS
V Bratislave, dňa 18. marca 2015
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doc. Mgr. Peter Uhlík , PhD. (odborná skupina Klub učiteľov
geovied) .
Mgr. Katarína Šarinová , PhD.
Všetci traja mali odporúčania od členov SGS. Pri hlasovaní boli
jednomyseľne prijatí do SGS.
8. Rôzne a diskusia
V diskusii L. Šimon informoval o zvyšujúcej sa návštevnosti
internetovej stránky SGS www.geologickaspolocnost.sk, ktorú
v súčasnosti mesačne navštevuje už viac ako 400 návštevníkov,
pričom 250 je vracajúcich sa sledovateľov stránky. Stránka ponúka
možnosť prihlásiť sa za člena SGS pomocou on-line formulára, a táto
možnosť je v súčasnosti využívaná prednostne. Stránka tiež ponúka
možnosť platiť členské príspevky cez internet-banking. L. Šimon
informoval, že SGS kvôli lepšej komunikácii s členmi a s verejnosťou
je už pripojená na sociálne siete Facebook (https://www.facebook.
com/pages/Slovak-geological-society/774252062652675) a Google
plus (https://plus.google.com/+GeologickaspolocnostSk).
Ďalším bodom diskusie bola forma vyberania príspevku od
členov SGS v dôchodkovom veku. Nakoniec sa všetci zhodli na tom,
že členovia SGS v dôchodkovom veku členský príspevok nebudú
platiť, pričom sa pripúšťa štatút dobrovoľného príspevku člena SGS
na dôchodku.
V rámci diskusie odzneli ponuky na ďalšie akcie organizované
v rámci SGS:
R. Vojtko informoval o novom predmete s názvom Aktuálne
problémy tektonického vývoja Západných Karpát, ktorý sa bude
prednášať na Katedre geológie a paleontológie v miestnosti G
245 (Andrusova miestnosť), vždy v stredu o 12.20 hod. Prednášky
budú organizované odbornou skupinou štruktúrnej geológie SGS
v spolupráci s Katedrou geológie a paleontológie Prírodovedeckej
fakulty UK. Prvá prednáška sa uskutoční dňa 18. 3. 2015
L. Šimon informoval o jarnej terénnej geologickej exkurzii
do vulkanitov stredného Slovenska (Tekovská Breznica, Brehy,
Nová Baňa, Sklené Teplice a Žiar nad Hronom), ktorá sa uskutoční
v sobotu dňa 23. 5. 2015. Viac informácií je na stránke SGS www.
geologickaspolocnost.sk
Z. Németh informoval o prednáškovom popoludní, ktoré sa
uskutoční 14. 5. 2015 v Košiciach a na ktorom bude prezentovaná
nová geologická mapa Zemplína. Jednou z alternatív terénneho
seminára v oblasti Zemplína by bola cyklotrasa, ak by bol o takúto
formu presunu záujem zo strany potenciálnych účastníkov. Inou
alternatívou by bola klasická pešia korelácia, resp. presunutie
akcie na JZ gemerika. Odborná verejnosť bude o finálnom riešení
s dostatočným predstihom informovaná. L. Šimon sa poďakoval
R. Aubrechtovi za to, že spracoval a poskytol webu Slovenskej
geologickej spoločnosti zoznam publikácií doc. RNDr. Rudolfa Mocka,
CSc., (je už súčasťou webu SGS) a zoznam publikácií profesora M.
Mišíka (projekt sa práve realizuje na web SGS).

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS ZO DŇA 30.10. 2014
Účastníci rokovania: podľa prezenčnej listiny
Miesto konania: ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, Bratislava; zasadačka 3. p.
Priebeh rokovania:
1. Otvorenie
Predseda SGS L. Šimon privítal účastníkov zasadnutia rozšíreného výboru SGS a oboznámil ich s jednotlivými bodmi programu,
tak ako boli uvedené v pozvánke. Ospravedlnil neprítomnosť niektorých pozvaných účastníkov, ktorej dôvodom boli najmä dovolenky.
Za zapisovateľa zápisnice bola zvolená S. Ozdínová, o overenie zápisnice bol požiadaný J. Michalík a o schválenie zápisnice L. Šimon.
2. Správy o činnosti pobočiek a odborných skupín SGS
za rok 2014 a návrhy na plán práce SGS na rok 2015
Predseda SGS L. Šimon informoval účastníkov, že správy
o svojej činnosti a plány aktivít na rok 2015 ku dňu zasadnutia
vypracovali a odovzdali J. Luptáková a S. Jeleň za banskobystrickú
pobočku SGS, M. Kováčová za bratislavskú pobočku, Z. Németh za
košickú pobočku a L. Turanová, predsedníčka odbornej skupiny Klub
učiteľov geovied. Ostatní predsedovia pobočiek a odborných skupín
sa zaviazali vypracovať a odovzdať správu do 7. 11. 2014.
L. Šimon pozitívne ohodnotil a vyzdvihol činnosť odbornej
skupiny Klub učiteľov geovied a poďakoval L. Turanovej za vzorné
vypracovanie správy a aktívnu spoluprácu. L. Turanová poďakovala
za kladné hodnotenie a informovala o stále rastúcom záujme členov
i nečlenov Klubu učiteľov geovied o nimi organizované prednášky a
akcie.
L. Šimon poďakoval predsedovi odbornej skupiny Slovenský
paleontologický klub R. Biskupičovi za zorganizovanie množstva
terénnych exkurzií a prednášok a celkovú veľkú aktivitu klubu.
Poďakoval sa tiež za činnosť pobočkám SGS. Okrem tradične
kvalitných výsledkom v Košickej pobočke sa zaktivizovala aj
Banskobystrická pobočka a aj Bratislavská pobočka, ktorá v tento
rok zorganizovala množstvo prednášok a exkurzií.
L. Šimon sa pochvalne vyjadril o práci I. Barátha, predsedu
sedimentologickej odbornej skupiny, ktorý v tomto roku, ako aj v
minulých rokoch sa podieľal na zorganizovaní rôznych geologických
exkurzií, a kladne ohodnotil najmä poslednú jesennú terénnu
geologickú exkurziu do Brezovských Karpát a Dobrovodskej kotliny.
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Predseda paleontologickej odbornej skupiny J. Michalík slovne
informoval o rôznorodej aktivite odbornej skupiny, napríklad o práci
na odbornej publikácii z výstavy Živá planéta, o organizovaní 15.
česko-slovensko-poľskej paleontologickej konferencie v Banskej
Bystrici, o práci na publikácii „Litostratigrafia Slovenska“.
L. Šimon informoval zúčastnených o získaní príspevku
1 700 € z Predsedníctva SAV určenej na činnosť SGS. Zdôraznil
potrebu predkladania návrhov na činnosť pobočiek a odborných
skupín SGS na budúci rok 2015, na ktoré bude SGS žiadať o finančný
príspevok.
L. Šimon informoval o možnosti zrušenia neaktívnych
pobočiek a odborných skupín SGS, zároveň však uviedol, že
tento krok sa v ČGS v Českej republike neosvedčil, takže o návrhu
ďalej neprebiehala diskusia. L. Šimon pozval účastníkov na akcie
prebiehajúce v súčasnosti alebo v najbližšej budúcnosti – na výstavu
Dinosaurium konajúcu sa v Inchebe do 6. 1. 2015 a 13. predvianočný
geologický seminár, ktorý sa uskutoční 11. decembra 2014 vo Veľkej
sále Dionýza Štúra ŠGÚDŠ.

2. RNDr. Marian Janák, DrSc.
RNDr. Marian Janák, DrSc., je dlhoročným zamestnancom Geologického ústavu SAV. V rokoch 1980 – 1997 bol odborným asistententom na Katedre mineralógie a petrológie PriF UK, Bratislava,
v rámci čoho (1991 – 1992) absolvoval postgraduálny študijný pobyt v Departmente geologických a geofyzikálnych vied, Princeton
University (USA), ktorý ukončil získaním titulu Master of Science. Od
roku 1997 je vedúcim vedeckým pracovníkom Geologického ústavu
SAV Bratislava. Zaoberá sa petrologickým výskumom metamorfovaných hornín, najmä ultravysokotlakovej metamorfózy v kolíznych orogénnych zónach Álp (Pohorje), škandinávskych kaledoníd
a Rodop, termodynamickým modelovaním, geotermobarometriou,
geochronologickým datovaním a tektonickou interpretáciou metamorfných procesov. Už niekoľko rokov sa venuje problematike metamorfózy zemskej kôry v extrémne vysokotlakových podmienkach
počas kolízie a subdukcie (podsúvania) litosférických dosiek.
Marian Janák stál na čele tímu, ktorému sa nedávno za
polárnym kruhom v nórskej oblasti Tromsö podarilo objaviť
prírodné diamanty v horninách vyzdvihnutých na zemský povrch
z hĺbok viac ako 100 kilometrov. Nájdené diamanty síce tvoria len
drobné kryštáliky uzavreté v granátoch, ich význam je však najmä
v tom, že jednoznačne potvrdzujú ultravysokotlakové podmienky
ich vzniku pri tlaku viac ako 3,5 GPa, a teplote 750 stupňov Celzia
z obdobia pred približne 450 miliónmi rokov. Janák stojí za objavom
vysokotlakových reliktov zemskej kôry nielen v Škandinávii, ale
aj v oblasti slovinských Álp, bulharských Rodop a slovenských
Západných Karpát.
Hlasovanie: všetci prítomní jednomyseľne súhlasili s udelením
ocenenia Medaila Jána Slávika SGS M. Janákovi. (Proti: 0, Zdržal sa: 0)

3. Návrhy na plán práce SGS na rok 2015
L. Šimon vyzval účastníkov zasadnutia, aby vypracovali návrhy
na plán práce SGS na rok 2015, aby spoločnosť mohla následne
požiadať Predsedníctvo SAV o ich schválenie a financovanie. Navrhol
I. Barátovi, aby boli akcie SGS budúci rok navrhnuté a realizované
najmä sedimentologickou odbornou skupinu. I. Baráth súhlasil.
4. Návrhy na ocenenia SGS na rok 2014
L. Šimon oboznámil prítomných o prebiehajúcej súťaži
o najlepšie vedecké geologické práce publikované v rokoch 2012
– 2013. Koordinátorovi súťaže profesorovi Plašienkovi prichádza
množstvo návrhov na ocenenia prác a ešte stále je možné poslať
ďalšie návrhy, ktoré budú následne vyhodnotené.
Témou zasadnutia boli aj návrhy na ocenenie Medaila Jána
Slávika SGS, na Ďakovný list SGS a Štatút čestného člena SGS.
Nominovaní na ocenenie Medaila Jána Slávika boli:
1. Mgr. Miloš Gregor, PhD.
Mladý vedecký pracovník (rok narodenia 1984), zamestnanec ŠGÚDŠ, ktorého výsledky doktorandského štúdia zaoberajúce
sa charakterom hydrologického sucha – (suchých klimatických periód, pri ktorých dochádza k významným poklesom vodných stavov
v podzemných a povrchových vodách, a so súvisiacimi následnými
zmenami v kvalite vôd) boli publikované ako samostatná monografia v anglickom jazyku v zahraničnom vydavateľstve Springer v
edícii Springer Theses – Recognizing Outstanding Ph.D. Research
(http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/hydrogeology/book/978-3-642- 32243-3). Okrem toho boli získané
poznatky aplikované do nového softvéru HydroOffice, ktorý Miloš
samostatne vypracoval a vo voľnom čase naďalej pokračuje v jeho
vývoji, pričom v súčasnosti program pozostáva z viac ako 2 mil. riadkov kódu v 13 programovacích jazykoch a technológiách. Program

3. Mgr. Peter Vršanský, PhD.
Mgr. Peter Vršanský, PhD., je zamestnancom Geologického
ústavu SAV. Zaoberá sa výskumom fosílneho hmyzu – najmä
švábov. Pracuje na viacerých medzinárodných projektoch, aktívne
spolupracuje s vedeckými inštitúciami v Číne, Rusku, Mexiku a USA.
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sa používa na množstvo hydrologických analýz a hodnotení, pričom
využíva najnovšie poznatky na rozhraní medzi geologickými a informatickými vedami, ako napríklad aplikácia metóda hybridných evolučných algoritmov na riešenie zložitých hydrologických problémov.
Keďže praktické výsledky boli prezentované v odborných článkoch
a na konferenciách, softvér si rýchlo našiel uplatnenie v praxi. V súčasnosti má softvér vyše 3 000 inštalácii vo viac ako 90 krajinách sveta. Používateľmi sú vedecké inštitúcie, univerzity, štátne organizácie
a firmy z oblasti geológie/baníctva a environmentálneho inžinierstva. Príkladom inštitúcii, kde sa softvér používa, môžu byť napríklad
Yale University, University of Connecticut, Kyoto University, Islandský hydrometeorologický ústav alebo Geologická služba USA (USGS).
Hlasovanie: všetci prítomní jednomyseľne súhlasili s udelením
ocenenia Medaila Jána Slávika SGS M. Gregorovi. (Proti: 0, Zdržal sa: 0)
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Je autorom a spoluautorom významných vedeckých publikácií
a kapitol v monografiách. Jeho objavy majú celosvetový význam
i ohlas. Medzi jeho najvýznamnejšie výsledky výskumu patrí
objav „skáčuceho švába“ z jurských sedimentov z oblasti Karatau
v Kazachstane, (ktorého nazval slovenským druhovým menom
„Skok svaba“ a tento objav sa nepriamo dostal do rebríčka desiatich
najpozoruhodnejších organizmov, ktoré boli vo svete opísané
počas roka 2010: Top 10 New Species for the year 2010). Ďalším
významným objavom je svetielkujúci šváb z oblasti Ekvádoru, ktorý
dostal názov Lucihormetica luckae (podľa dcéry Lucky). Nález tohto
exotického hmyzu patrí medzi desiatku najznámejších biologických
objavov sveta v roku 2012. Zatiaľ posledným významným objavom
je nález rozložených čiastočiek dreva v exkrementoch dinosaurov,
ktoré pravdepodobne rozložili sváby Blattulidae. Tento objav bol
prezentovaný v rôznych svetových médiách, vrátane National
Geographic.
Hlasovanie: všetci prítomní jednomyseľne súhlasili s udelením
ocenenia Medaila Jána Slávika SGS P. Vršanskému. (Proti: 0, Zdržal sa: 0)
RNDr. Ivan Baráth, CSc., bol navrhnutý na udelenie
ďakovného listu SGS za dlhoročnú aktívnu geologickú činnosť, najmä
pri organizovaní terénnych exkurzií SGS a prácu v prospech SGS.
Hlasovanie: všetci prítomní jednomyseľne súhlasili s udelením
ďakovného listu SGS I. Baráthovi. (Proti: 0, Zdržal sa: 0)
RNDr. Jozef Vozár, DrSc., bol navrhnutý na udelenie štatútu
čestného člena SGS pri príležitosti 75. narodenín za prínos do rozvoja
geologických vied v Západných Karpatoch a propagáciu geológie na
Slovensku.
Hlasovanie: všetci prítomní jednomyseľne súhlasili s udelením
štatútu čestného člena SGS J. Vozárovi. (Proti: 0, Zdržal sa: 0)

níkov zo Slovenska a 20 % zo zahraničia. L. Šimon ďalej uviedol, že
každý záujemca má kladné odporúčanie od člena SGS.
Prítomní účastníci zasadnutia hlasovali o návrhu na prijatie
uvedených záujemcov za členov SGS.
Hlasovanie: všetci prítomní jednomyseľne súhlasili s prijatím
uvedených záujemcov za členov SGS. (Proti: 0, Zdržal sa: 0)
6. Rôzne a diskusia
V diskusii poďakoval L. Šimon M. Kováčikovej a V. Kollárovej za
efektívne spravovanie a revíziu financií.
Záverom sa L. Šimon poďakoval členom rozšíreného výboru
SGS za aktívnu účasť na zasadnutí.
Zapísala: S. Ozdínová, tajomníčka SGS
Overil: J. Michalík, predseda paleontologickej odbornej skupiny SGS
Schválil: L. Šimon, predseda SGS
V Bratislave dňa 3. novembra 2014

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA ROZŠÍRENÉHO
VÝBORU SGS ZO DŇA 03. 4. 2014
Účastníci rokovania: podľa prezenčnej listiny
Miesto konania: ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, Bratislava; Veľká sála
Dionýza Štúra
Priebeh rokovania:
1. Otvorenie
Predseda SGS L. Šimon účastníkov rokovania privítal a oboznámil ich s jednotlivými bodmi programu.
2. Informácia o činnosti SGS za rok 2013 (pobočky a
odborné skupiny) a návrh plánu práce SGS na rok 2014.
Na valnom zhromaždení SGS 12. 12. 2013 bola prezentovaná
podrobná správa o činnosti SGS za rok 2013, podobne ako plán práce
SGS na rok 2014, a tieto po schválení valným zhromaždením boli
predložené na predsedníctvo SAV. Plán práce zahŕňal jarný a jesenný
terénny seminár (exkurziu) a pravidelnú prednáškovú činnosť, čo
spolu predstavovalo približne 15 projektov, na ktoré sa predpokladá
financovanie od predsedníctva SAV. Jarné prednáškové popoludnie
v Košiciach, podobne ako jarný terénny seminár (geologickú túru)
zorganizuje košická pobočka SGS (Ing. Németh).

5. Prijatie nových členov SGS
V roku 2014 sa do SGS prihlásilo 11 nových záujemcov:
Júlia Šimeková, RNDr.
Natália Szabó
Zuzana Pulišová, Mgr.
Roman Lehotský, RNDr.
Denisa Kurusová, Mgr.
Michal Poljak
Ľudovít Gaál, RNDr., PhD.
Jana Gumáňová, Ing.
Branislav Fričovský, Ing.
Martina Šidlová, Mgr.
Kristína Zemková, Mgr.
J. Michalík sa informoval, odkiaľ majú záujemcovia informácie
a kto odporúča kandidáta na členstvo v SGS. L. Šimon uviedol, že
nová internetová stránka SGS www.geologickaspolocnost.sk vďaka dosiahnutému hodnoteniu Page Rang 4 zvýšila informovanosť
verejnosti o SGS a jej aktivitách, návštevnosť stránky v niektorých
dňoch dosiahne až 200 návštevníkov. V priemere je 80 % návštev-

3. Informácia revíznej komisie
Správu – výsledky revízie finančného stavu a hospodárenia SGS
za rok 2010 – 2013 prezentovala V. Kollárová. V úvode ospravedlnila
neúčasť spoluautorky správy Dr. Slávikovej z dôvodov PN. Finančné
prehľady Dr. Kollárová premietla formou prezentácie. V roku 2010
boli k dispozícii dva účty – bežný a dotačný, pričom dotačný účet
bol v roku 2012 zrušený a finančná suma z neho bola prevedená
na bežný účet. Týmto došlo k úspore finančných prostriedkov za
vedenie jedného účtu. Hospodárenie v roku 2013 sa skončilo celkovo
so sumou 32,36 EUR (na bežnom účte), v pokladňa bola vynulovaná.
Tieto prostriedky prechádzajú do roka 2014. Revízna komisia
konštatuje úplnosť a kvalitné spracovanie dokumentácie, a tiež
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účelné a prehľadné čerpanie financií. Poďakovanie patrí hospodárke
SGS Dr. Kováčikovej. Hlasovanie členov rozšíreného výboru SGS: 14
účastníkov – pozitívne 100 % za správu
4. Návrhy ocenení SGS za rok 2014 a súťaž o najlepšie
vedecké práce za rok 2012 – 2013.
Koordinátorom aktuálnej súťaže o najlepšie vedecké práce
za roky 2012 – 2013 je prof. Plašienka. Nominácie na ocenenia
v jednotlivých kategóriách je mu potrebné posielať priebežne.
Rozšírený výbor SGS na jesennom zasadaní rozhodne o udelení
tradičných ocenení SGS, ktorými sú Medaila Jána Slávika, Čestné
členstvo v SGS a ďakovné listy SGS. Návrhy je potrebné posielať
priebežne predsedovi L. Šimonovi.
5. Rôzne
O členstvo v SGS požiadali formou elektronickej registrácie na
webovej stránke SGS Zuzana Pulišová a Roman Lehocký. Menovaných
RV SGS prijal jednomyseľne.
Predseda L. Šimon navrhol zaviesť ocenienie SGS pre vedeckých
pracovníkov – Cenu Rudolfa Mocka. O návrhu sa na zasadaní začalo
diskutovať.
Zapísal: Z. Németh, podpredseda SGS
Overil: S. Ozdínová, tajomníčka SGS
Schválil: L. Šimon, predseda SGS

3. Na rokovaní RV SGS bolo prijaté uznesenie:
Uznesenie 3/2013:
RV SGS odporúča zúčastniť sa na Spomienkovej slávnosti k 165.
výročiu založenia Maďarskej (Uhorskej) geologickej spoločnosti
vo Vidinej pri Lučenci dňa 25. 4. 2013 organizovanej Maďarskou
geologickou spoločnosťou. Schvaľuje podpredsedu SGS RNDr. Milana
Kohúta, CSc. reprezentovať SGS na tejto akcii ako prejav dobrej vôle
a porozumenia. Zaväzuje RNDr. Milana Kohúta, CSc., v krátkom
prejave na slávnostnom akte tlmočiť posolstvo SGS:
„My predstavitelia Slovenskej geologickej spoločnosti sme
dedičmi myšlienok geologickej spoločnosti založenej 3. januára v
roku 1848 vo Vidinej pri Lučenci. Zakladatelia geologickej spoločnosti
František Kubínyi, jeho brat Augustín Kubínyi, Ján Pettko, Kristián
A. Zipser a Jozef Marchan sa nadčasovo angažovali o vytvorenie
geologickej spoločnosti v prospech rozvoja geológie vo vtedajšom
Uhorsku a teda aj v súčasnom Slovensku. Pre politické pomery sa
založenie geologickej spoločnosti neuskutočnilo, pretože vtedajšia
politická reprezentácia neakceptovala zakladateľský akt realizovaný
zakladateľmi spoločnosti, ktorí sa zväčša narodili na území dnešného
Slovenska. Politická situácia dovolila založiť Uhorskú geologickú
spoločnosť až o 2 roky neskôr dňa 24. 5. 1850 vo vtedajšom Budíne
v dnešnej Budapešti.“
Hlasovanie
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Zapísali: RNDr. Milan Kohút, CSc., RNDr. Igor Petrík, DrSc., prof.
RNDr. Dušan Plašienka, DrSc., doc. RNDr. Daniel Pivko, CSc., RNDr.
Ľubica Iglárová

ZÁPISNICA Z MIMORIADNÉHO ROKOVANIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS ZO DŇA
18. 4. 2013
Účastníci rokovania: podľa prezenčnej listiny
Prítomní: RNDr. Ladislav Šimon, PhD., RNDr. Milan Kohút,
CSc., prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc., RNDr. Igor Petrík, DrSc., doc.
RNDr. Jozef Michalík, DrSc., doc. RNDr. Daniel Pivko, CSc., RNDr. Juraj
Maglay, PhD., RNDr. Peter Šefčík, PhD., RNDr. Ľubica Iglárová.
Ospravedlnení: Ing. Zoltán Németh, PhD., RNDr. Marianna
Kováčová, PhD., Mgr. Rastislav Vojtko, PhD., RNDr. Lídia Turanová,
PhD., Mgr. Viera Kollárová, PhD., RNDr. Monika Kováčiková, Mgr.
Daniel Ozdín, PhD., prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.
Priebeh rokovania:
1. Otvorenie
Predseda SGS L. Šimon rokovanie otvoril a vysvetlil naliehavosť
zvolania mimoriadneho rokovania RV SGS kvôli Spomienkovej
slávnosti k 165. výročiu založenia Maďarskej (Uhorskej) geologickej
spoločnosti vo Vidinej pri Lučenci dňa 25. 4. 2013.
2. Diskusia a odporúčania
Do diskusie sa zapojili všetci účastníci rokovania. Diskusia
členov bola konštruktívna. RV SGS odporúča prijať nasledujúce
stanovisko:
1. Slovenská geologická spoločnosť bola zriadená 1. januára
v roku 1967 v Československu. Hlbokým presvedčením
a hlasom svojich predsedov Ľ. Ivan (1967 – 1970), C. Varček
(1970 –1978), O. Fusán (1978 –1981), O. Samuel (1981
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–1994), P. Reichwalder (1994 – 2001), D. Plašienka (2001
– 2005) a L. Šimon (2005 – 2013) nadväzuje na myšlienky
a tradície Uhorskej geologickej spoločnosti založenej 3.
januára 1848 vo Vidinej pri Lučenci.
2. RV SGS zaväzuje predsedu SGS a výbor SGS realizovať
zviditeľnenie tejto vôle SGS v širokej odbornej a laickej
verejnosti.
3. RV SGS odporúča v roku 2018 pri príležitosti 170. výročia
založenia geologickej spoločnosti na mieste založenia
geologickej spoločnosti vo Vidinej vystaviť reprezentačnú
tabuľu SGS o tejto udalosti v slovenskom a v anglickom
jazyku a pozvať na spomienkovú slávnosť aj Maďarskú
geologickú spoločnosť a širokú geologickú a laickú
verejnosť.
4. Do loga SGS vložiť dátum 1848 ako prejav hrdosti na
zakladateľov geologickej spoločnosti Františka Kubínyiho,
Augustína Kubínyiho, Jána Pettka, Kristiána A. Zipsera
a Jozefa Marchana.

Schválil: RNDr. Ladislav Šimon, PhD., predseda SGS Bratislava,
18. 4. 2013

požiadaný predsedom Rady vedeckých spoločností aby na najbližšom zasadaní Rady prezentoval činnosť a chod SGS, ako jednej z dlhodobo najaktívnejších vedeckých spoločností. Pokiaľ ide o aktivity
SGS, medzi najaktívnejšie patrí košická pobočka SGS, Klub učiteľov
geovied a Paleoklub. Banskobystrická pobočka nebola aktívna, a po
založení Slovenskej mineralogickej spoločnosti sa stala málo aktívnou aj bratislavská pobočka SGS. Predseda SGS sa ďalej poďakoval
hospodárke SGS M. Kováčikovej za vzorné vedenie účtovníctva SGS.

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA ROZŠÍRENÉHO
VÝBORU SGS ZO DŇA 14. 2. 2013
Účastníci rokovania: podľa prezenčnej listiny
Prítomní : RNDr. Ladislav Šimon, PhD., prof. RNDr. Dušan Plašienka,
DrSc., RNDr. Lídia Turanová, PhD., Mgr. Viera Kollárová, PhD., RNDr.
Monika Kováčiková, RNDr. Peter Šefčík, PhD., Mgr. Martin Vlačiky,
doc. RNDr. Peter Ivan, CSc., RNDr. Milan Kohút, CSc., RNDr. Ľubica
Iglárová, doc. RNDr. Daniel Pivko, CSc., Mgr. Daniel Ozdín, PhD.,
RNDr. Igor Broska, DrSc., RNDr. Igor Petrík, DrSc., prof. RNDr. Pavel
Uher, CSc.
Ospravedlnení: RNDr. Jozef Michalík, DrSc., Ing. Zoltán
Németh, CSc., Mgr. Miroslava Smrečková, PhD., RNDr. Marianna
Kováčová, PhD., Mgr. Rastislav Vojtko, PhD., RNDr. Katarína Benková,
RNDr. Ivan Baráth, CSc., RNDr. Juraj Maglay, PhD.

2. Informácia o činnosti SGS za rok 2013 (pobočky
a odborné skupiny) a návrh plánu práce SGS na rok
2014
Klub učiteľov geovied – správa o činnosti za rok 2013 je v prílohe 1. Klubu učiteľov geovied, ako aj jeho predsedníčke L. Turanovej
predseda a vedecký tajomník SGS vyjadrili uznanie za množstvo
kvalitých odborných podujatí (4 semináre, 1 zahraničná exkurzia).
Paleoklub – správa o činnosti za rok 2013 je v prílohe 2. Paleoklub
bol vyhodnotený ako veľmi aktívna pobočka (7 odborných a popularizačných akcií). Košická pobočka – tradične zorganizovala v roku
2013 dve prednáškové popolunia (8. 4. 2013 a 11. 11. 2013) a terénny seminár – geologickú túru v rolovskej strižnej zóne (16. 6. 2013).
Reportáž o aktivitách košickej pobočky SGS za rok 2013 bude publikovaná v časopise Min. Slovaca 4/2013. V diskusii D. Plašienka zdôraznil, že by bolo vhodné viaceré zaujímané prezentácie z košických
prednáškových popoludní SGS prezentovať aj v Bratislave v rámci
predvianočného seminára. P. Uher ako predseda bratislavskej pobočky skonštatoval, že sa v Bratislave prestala praktizovať spoluúčasť
SGS pri organizovaní prednášok zahraničných geovedcov, ktorých
pozývajú jednotlivé geologické inštitúcie – týmto je činnosť bratislavskej pobočky ochudobnená. Predseda SGS vyjadril požiadavku,
aby do konca novembra predsedovia odborných skupín a pobočiek
vypracovali plány činnosti na rok 2014 a na základe týchto plánov
predseda SGS napíše správu na predsedníctvo Rady vedeckých spoločností – tým je šanca zabezpečiť adekvátne finančné krytie naplánovaných akcií aj na budúci rok, kde už SGS bude vykonávať činnosť
s novým vedením. Populárno-náučné prednášky v Slovenskom
národnom múzeu – pobočka v Devínskej Novej Vsi umožňuje pre
členov SGS prezentovať 2 – 3 prednášky ročne. Je tiež požiadavka
nahlásiť zamýšľané prednášky predsedovi SGS do konca novembra
2013.

Priebeh rokovania:
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1. Otvorenie
Predseda SGS L. Šimon rokovanie otvoril a privítal všetkých
prítomných.
2. Na rokovaní RV SGS boli prijaté tieto uznesenia:
Uznesenie 1/2013: Rozšírený výbor SGS navrhuje presunúť
konanie kongresu v Kremnici pod ťarchou nepriaznivých okolností
zo septembra 2013 na jún 2014.
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie 2/2013: Boli prijatí noví členovia SGS – Mgr.
Marta Nevřelová, PhD.
Mgr. Mária Šavelová
Ing. Ivan Báto
Filip Ondrkál
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Diskusia
Zapísala: RNDr. Monika Kováčiková
Schválil: RNDr. Ladislav Šimon, PhD.
Bratislava, 14. 2. 2013

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA ROZŠÍRENÉHO
VÝBORU SGS ZO DŇA 10. 10. 2013

3. Príprava predvianočného seminára SGS a valného
zhromaždenia SGS, ktoré sa uskutočnia 12. 12. 2013
Príprava predvianočného seminára sa realizuje podľa
zaužívaného postupu. Pozvánka a výzva na zaslanie abstratkov
prezentácií budú distribuované v najbližších dňoch. PVS 2013
bude venovaný 100. výročiu narodenia prof. M. Kuthana. Seminár
sa uskutoční vo Veľkej sále Dionýza Štúra v ŠGÚDŠ. Súčasťou PVS
bude o 13.00 odovzdávanie ocenení SGS a o 14.00 bude valné
zhromaždenie SGS. V rámci valného zhromaždenia SGS budú aj

Účastníci rokovania: podľa prezenčnej listiny
Miesto konania: ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, Bratislava; zasadačka 3.
poschodie
Priebeh rokovania:
1. Otvorenie
Predseda SGS L. Šimon účastníkov rokovania privítal a oboznámil ich s jednotlivými bodmi programu. Súčasne konštatoval, že bol
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Ďakovné listy SGS – J. Maglay, N. Hudáčková, K. Fordinál, D.
Pivko, Z. Németh, L. Turanová.
Hlasovanie RV SGS: 9 pozitívnych hlasov, 3 – zdržanie sa
hlasovania
Prof. A. A. S. Grigorovič – jednomyseľne akceptované čestné
členstvo v SGS

voľby národného geologického komitétu. V rámci prípravy volieb
vedenia SGS je potrebné dávať návrhy vhodných kandidátov. Výbor
je desaťčlenný, volí sa predseda, podpredseda, hospodár a vedecký
tajomník SGS. Funkcia predsedu spravidla rotuje medzi inštitúciami
– po PriF UK a dvoch funkčných obdobiach predsedníctva na ŠGÚDŠ
prichádza poradie na Geol. ústav SAV. D. Plašienka navrhol do
pozície predsedu Adama Tomašových, zdôrazňujúc jeho vedecké
kvality a zahraničné skúsenosti. Zoznam navrhnutých kandidátov
je aj volebnou listinou. Aby mohli byť jednotliví kandidáti volení,
je potrebný ich súhlas s kandidatúrou. Na valnom zhromaždení SGS
je možnosť prihlásiť do volebného zoznamu aj ďalších kandidátov.
Doterajšia hospodárka – M. Kováčiková - by mohla zotrvať vo
funkcii aj v novozvolenom výbore SGS, čím by sa zúročili doteraz
nadobudnuté skúsenosti. Prípadná výmena hospodára by sa ale
mala uskutočniť až po podaní daňového priznania za rok 2013. Do
konca decembra je možnosť založenia výhodnejšieho bankového
účtu pre SGS v Slovenskej sporiteľni s nižšími poplatkami, ktorá
umožňuje ročnú finančnú úsporu 15 – 20 EUR. RV SGS poveril
zrealizovaním výmeny bankového účtu L. Šimona a M. Kováčikovú.

6. Prijatie nových členov SGS
RNDr. Andrej Földes – opätovný záujem o členstvo v SGS –
akceptované RV SGS
jednomyseľne
7. Rôzne a diskusia
Podrobný program terénneho seminára SGS bratislavskej
pobočky „Geológia a víno“ bude distribuovaný len prihláseným
záujemcom.
10. 10. 2013
Zapísal: Z. Németh
Schválil: L. Šimon

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA ROZŠÍRENÉHO
VÝBORU SGS ZO DŇA 29. 11. 2012

4. Príprava Otvoreného geologického kongresu SGS
a ČGSpol 2014
Český partner (ČGSpol) predložil požiadavku na zmenu
termínu konania kongresu z júna 2014 na september alebo október
2014, resp. až na ďalšie roky. Súčasné vedenie SGS (predseda,
vedecký tajomník) navrhujú preniesť kompetencie v organizovaní
kongresu na nové vedenie SGS, ktoré vznikne po voľbách počas
valného zhromaždenia v decembri 2013. Na zasadaní RV SGS bolo
iniciované hlasovanie za zrušenie organizovania kongresu SGS –
ČGSpol 2014. Výsledky hlasovania boli nasledovné:
10 hlasov – za zrušenie organizovania organizovania kongresu
SGS-ČGSpol 2014
1 hlas – zdržanie sa hlasovania
1 hlas – proti zrušeniu organizovania kongresu SGS – ČGSpol
2014

1. Otvorenie
Predseda SGS L. Šimon prítomných účastníkov zasadania privítal a oboznámil s programom. Príspevky na činnosť SGS sú alokované
cez predsedníctvo SAV formou grantov, ktoré sú v priebehu plnenia
kontrolované podľa rozpočtových kategórií. Naplánované akcie SGS
na rok 2012 boli zrealizovalé a finančne vykryté. Rok 2012 je záverečným rokom 200. výročia narodenia Jána Pettka, je mu venovaný
aj tradičný koncoročný 11. predvianočný seminár SGS. Na základe
iniciatívy SGS primátor mesta Milan Ftáčnik v mene hlavného mesta
Bratislava vyhlásil Jána Pettka za významnú osobnosť pochovanú na
historickom cintoríne Kozia brána Bratislava. Predseda SGS poďakoval organizátorom akcií SGS za kvalitnú organizáciu, bezproblémový
priebeh a dobrú prezentáciu SGS. Poďakovanie patrilo tiež M. Kováčikovej za konsolidáciu finančného systému SGS.

5. Návrhy na ocenenia SGS na rok 2013 (SMedaila Jána
Slávika, čestné členstvo, ďakovné listy na rok 2013
a iné)
Predseda SGS rozdal členom SGS kompletný zoznam doteraz
ocenených geovedcov Medailou Jána Slávika SGS. Súčasne navrhol
v roku 2013 oceniť Geologický ústav SAV pri príležitosti 60. výročia
vzniku a D. Plašienku za celoživotné dielo s platnosťou udelenia
Medaily Jána Slávika od roku 2006.
Hlasovanie RV SGS o uvedenom návrhu:
Jednomyseľne pozitívne za udelenie Medaily Jána Slávika
Geologickému ústavu SAV. Jednomyseľne pozitívne za udelenie
Medaily Jána Slávika prof. D. Plašienkovi. Budúci ocenený sa zdržal
hlasovania.

2. Informácia o činnosti SGS za druhý polrok 2012
(pobočky a odborné skupiny) a návrh plánu práce SGS
na rok 2013
Predsedovia pobočiek SGS a odborných skupín referovali
o zrealizovaných odborných podujatiach. Konštatovalo sa splnenie
plánovaných odborných podujatí (seminárov, terénnych seminárov;
publikované v MS 4/2011). Už tradične veľmi vysokú aktivitu
vykazovali odborné skupiny Klub učiteľov geovied a Paleoklub.
3. Stav príprav Otvoreného geologického kongresu SGS
a ČGSpol 2013
Vyhotovený a distribuovaný bol prvý cirkulár kongresu.
Akcia bola s predstihom logisticky zabezpečená, pokiaľ ide
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Účastníci rokovania: podľa prezenčnej listiny
Priebeh rokovania:

V. kategória:
Práce zo sféry aplikovaného výskumu – R. Holzer (Holzer,
R., 2009: Inžinierskogeologický atlas hornín Slovenska.
ŠGÚDŠ, Bratislava)

o lokalitu konania kongresu (Kremnica) – ubytovanie a stravovanie
účastníkov, prednáškové sály, exkurzné lokality. (Pozn.: Následný
vývoj priniesol isté zmeny: výbor SGS dostal dňa 11. 12. 2013
z Českej geologickej spoločnosti nepriaznivé informácie týkajúce sa
spoločného organizovania Otvoreného geologického kongresu SGS
a ČGSpol 2013).

VI. kategória:
Edukačné práce – R. Ondrášik (Ondrášik, R., Vlčko, J. &
Fendeková, M., 2011: Geologické hazardy a ich prevencia.
ŠGÚDŠ, Bratislava)

Zápisnice rozšíreného výboru Slovenskej geologickej spoločnosti sú zverejnené na webovom sídle SGS

4. Návrhy na ocenenia SGS na rok 2012 (vyhodnotenie
súťaže: Najlepšie geologické práce za roky 2010 –
2011, Medaila Jána Slávika, čestné členstvo, ďakovné
listy za rok 2012)
V úvode tohto bodu rokovania D. Plašienka oboznámil
účastníkov s nominovanými prácami a výsledkami súťaže o najlepšie
geologické práce za roky 2009 – 2011. Uzávierka nominácií bola 22.
novembra 2012. Hodnotiacu komisiu tvorili Prof. D. Plašienka, doc. J.
Michalík, dr. I. Petrík, prof. M. Fendeková a prof. M. Bielik.
V zmysle bodového hodnotenia nominovaných prác boli títo
víťazi jednotlivých kategóri:

VII. kategória:
Popularizačné práce – V. Bezák (V. Bezák, ed., 2011: Geologicko-náučná mapa Tatier 1  :  50  000. ŠGÚDŠ, Bratislava)
Ocenenia budú odovzdané na na začiatku popoludňajšieho
bloku Predvianočného seminára SGS 13. decembra 2012. Súčasne
budú odovzdané aj ďalšie ceny SGS: štatút čestného člena
SGS – RNDr. Rudolf Holzer, CSc., ďakovný list SGS za realizáciu
paleontologickej expozície Príbeh života na Zemi v Prírodovednom
múzeu SNM v Bratislave – RNDr. Anna Ďurišová a RNDr. Barbara
Chalupová Záhradníková, PhD. Za organizáciu geologických akcií a
prácu v prospech SGS v Geologickom roku Jána Pettka bude udelený
ďakovný list SGS: RNDr. Monike Kováčikovej, RNDr. Danielovi Pivkovi,
PhD., a Ing. Zoltánovi Némethovi, PhD. Za prácu v prospech SGS v
Geologickom roku Jána Pettka bude udelený ďakovný lisť RNDr.
Kataríne Benkovej a RNDr. Silvii Ozdínovej, PhD. Za propagáciu
geológie na internete dostane ďakovný list SGS Mgr. Ondrej Pelech.
Zapísal: Z. Németh
Schválil: L. Šimon

I. kategória:
Vedecké práce autorov bez vekového obmedzenia –
A. Tomašových (Článok A. Tomašových & S. M. Kidwell,
2010: The effects of temporal resolution on species turnover and on testing metacommunity models. American
Naturalist, 175, 5, 587 – 606)
II. kategória:
Vedecké práce mladých autorov (1. autor do 35 rokov)
– A. Tomašových a M. Hyžný (články Tomašových,
A. & Kidwell, S. M., 2009: Fidelity of variation in species
composition and diversity partitioning by death
assemblages: Time-averaging transfers diversity from
beta to alpha levels. Paleobiology, 35, 1, 91 – 118.
Hyžný, M. & Schlögl, J., 2011: An Early Miocene deepwater decapod crustacean faunule from the Vienna Basin
(Western Carpathians, Slovakia). Palaeontology, 54, 2,
232 – 349)

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA ROZŠÍRENÉHO
VÝBORU SGS ZO DŇA 7. 6. 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 konštatoval, že na
rok 2012 sa podarilo zabezpečiť z predsedníctva SAV cez GÚ 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 na rok 2012 podľa schválenej
dotácie P-SAV.

III. kategória:
Vedecké monografie – J. Vozár (monografia Vozár, J.,
Ebner, F., Vozárová, A., Haas, J., Kovács, S., Sudar, M.,
Bielik, J. & Péró, Cs., eds., 2010: Variscan and Alpine
terranes of the Circum-Pannonian Region. SAS, Bratislava,
1-231)
IV. kategória:
Mapové diela – M. Polák (Polák, M., Plašienka, D., Kohút,
M., Putiš, M., Bezák, V., Filo, I., Olšavský, M., Havrila, M.,
Buček, S., Maglay, J., Elečko, M., Fordinál, K., Nagy, A.,
Hraško, Ľ., Németh, Z., Ivanička, J. & Broska, I., 2011:
Geologická mapa Malých Karpát 1 : 50 000. ŠGÚDŠ,
Bratislava)
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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 Medaily Jána
Slávika o osobnosti, ktoré dostali toto ocenenie od roku 2005,
pričom sa bude vychádzať zo zápisníc zo zasadaní RV SGS, ktoré sa
uskutočnili po roku 2004.

Podstatným úspechom bolo sprevádzkovanie novej verzie
webovej stránky SGS, ktorá spĺňa novodobé viziálne, aj obsahové
požiadavky. Predseda SGS prezentoval účastníkom zasadania RV SGS
jednotlivé položky tejto webovej 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 na nich budú môcť všetci členovia. V Slovenskom
národnom múzeu bola v polovici mája 2012 sprevádzkovaná nová
geovedná expozícia, ktorá nahradila doterajšu zastaranú expozíciu.

6. Rôzne a diskusia
S. Mikita sa vzdal funkcie predsedu hydrogeologickej
odbornej skupiny SGS – HOS SGS. V nových voľbách bola zvolená
za predsedníčku K. Benková. Geochemicko-mineralogická odborná
skupina SGS s predsedom prof. Chovanom do konca júna 2012
vyrieši potrebu personálnych zmeny na čele tejto skupiny. Riešením
problému odbornej skupiny je poverený P. Uher. Na návrh P. Uhera
k 7. 6. 2012 zrušil RV SGS odbornú skupinu geológie SGS.
7. 6. 2012
Zapísal: Z. Németh
Schválil: L. Šimon

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 sa preto dohodol takto:
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, aké 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.
Ďalšími členmi organizačného výboru kongresu budú L. Šimon
(ŠGÚDŠ), M. Kohút (ŠGÚDŠ), M. Kováčiková (ŠGÚDŠ), I. Broska (GÚ
SAV), P. Siman (GÚ SAV), P. Uher (PriF UK) a M. Kováčová (PriF UK).
Za Českú geologickú spoločnosť členovia organizačného výboru sa
doplnia po konzultáciach predsedu SGS L. Šimona a predsedu ČGS
K. Vernera.
RV SGS odporúča 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.

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA ROZŠÍRENÉHO
VÝBORU SGS ZO DŇA 22. 11. 2011
Účastníci rokovania: podľa prezenčnej listiny
Priebeh rokovania:
1. Otvorenie
2. Informácia o spôsobe financovania SGS
3. Činnosť SGS v roku 2011
4. Informácia o otvorenom geologickom kongrese SGS a ČGS
2011
5. Plán práce SGS na rok 2012
6. Rôzne
1. Otvorenie
Predseda SGS L. Šimon privítal účastníkov. Súčasne uviedol
dve základné zmeny v rozšírenom výbore SGS – Zmenu predsedu
v pobočke SGS v Banskej Bystrici – novým predsedom na základe
volieb sa stala M. Smrečková. Hospodárom SGS sa po Martine Moravcovej stala Monika Kováčiková. Na rokovaní RV SGS sa zúčastnili aj
novozvolení členovia predsedníctva odbornej skupiny Slovenského
paleontologického klubu SGS – predseda Radoslav Biskupič, podpredseda Roman Tvarožka a pokladnííčka Júlia Zervanová.

4. Návrhy na ocenenia SGS na rok 2012 (vyhlásenie
súťaže o najlepšie geologické práce za roky 2010 –
2011, Medaila Jána Slávika, čestné členstvo, ďakovné
listy na rok 2012)
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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 jednomyseľne odsúhlasil prijatie za členov SGS.
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Predseda SGS v privítaní účastníkov zasadania RV SGS súčasne
vyzval k aktivácii odborných skupín v rámci SGS, a to predovšetkým
pokiaľ ide o organizovanie odborných akcií.

Terénny seminár: Geologická a tektonická stavba paleozoických
sekvencií gemerika – Relikty dvoch oceánov na severe Spišskogemerského rudohoria sa uskutočnil 12. 11. 2011 za početnej účasti
aj negeologickej turistickej verejnosti.
Plánované jesenné prednáškové popoludnie SGS a Slovenskej
asociácie inžinierskych geológov: Geologická stavba a svahové
deformácie na východnom Slovensku bolo spojené s oslavami 30.
výročia ŠGÚDŠ – regionálneho centra Košice, a tiež Dňom otvorených
dverí v RC Košice 30. 11. 2011.

2. Informácia o financovaní SGS
Príjmy SGS v roku 2011 tvoril príspevok z Rady vedeckých
spoločností (1 640 EUR) a členský príspevok. Výber z členského k
dátumu konania tohto zasadania RV SGS bol nedostatočný – z 220
členov zaplatilo za rok 2011 len 97. Prednesená bola požiadavka na
urýchlené vyzbieranie nezaplatených príspevkov. Návrh zníženia
členského zo 6 EUR na 5 EUR, a proporcionálne pre študentov a dôchodcov na 2,50 EUR bol odsúhlasený.
V diskusii o možnosti o platieb členského bankovým prevodom
prevládla obava z nevýhodného navýšenia členského o bankové
poplatky, ale po diskusii dôjde ku kompromisu.
Návrh predsedu SGS: Existujúcich 13 odborných skupín si
bude vyberať členské príspevky samostatne – 80 % financií bude
na ich odborné využitie a 20 % pôjde do spoločného fondu. O tomto
návrhu sa diskutovalo. Nesúhlasilo sa ale s diferencovaným členským
príspevkom pre jednotlivé odborné skupiny. Paleontologický klub
sa snažil o kompromis – výber 5 EUR, z tejto sumy pre SGS 3 EUR,
zvyšok na pokrývanie réžie a odborných akcií Paleontologického
klubu. Predseda SGS navrhol čiastočné spolufinancovanie akcií
Paleontologického klubu prostriedkami SGS.

Paleontologická odborná skupina SGS
Terénny sekvenčno-stratigrafický kurz, Prístodolok a Hlboča
pri Smoleniciach (5. mája 2010, účasť 10 študentov PriF UK, 4. ročník)
7. máj 2010: 16. terénny seminár v Malých Karpatoch organizovaný spolu s bratislavskou pobočkou SGS (účasť 5 členov)
Salzburg, medzinárodný kongres „Climate and Biota of
Early Paleogene“ 4. – 11. júna 2011 (1 člen) Slovensko – poľská
konferencia Jurassica IX, Małogoszcz, 5. – 8. septembra 2011 (účasť
4 členovia)
6. medzinárodná konferencia „Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology“, Moskva 19. – 22. septembra 2011
Slovensko-poľské pracovné stretnutie „Tatrzańske warsztaty
geologiczne“ Zakopane, 13. – 16. októbra 2011 (účasť 5 členov)
Medzinárodná poľsko-česko-slovenská paleontologická
konferencia Bratislava, 20. – 21. októbra 2011
Pracovné stretnutie Stratigrafickej komisie IUGS – skupiny
pre jursko-kriedovú hranicu – Sofia 26. – 28. októbra 2011 (účasť 3
členovia)
Prednášky na Vianočnom seminári SGS v Bratislave
Slovenský paleontologický klub
7. 12. 2011: prednáškové popoludnie:
Matúš Hyžný Veľmi stručná história fanerozoika
Albert Russ: Ľad v banských dielach
Albert Russ: Kontrasty prírody 2011
Klub učiteľov geovied
26. 1. 2011 – Prednáškové popoludnie: M. Bizubová: Geoturizmus a
novinky v náučných chodníkoch a geoparkoch; Š. Ratkovský: Jaskyne
a človek
2. 3. 2011 – Prednáškové popoludnie: M. Bizubová: Aktuálne
informácie k projektu Geovedy pre každého; I. Kraus: Nerastné
bohatstvo a človek
30. 3. 2011 – Prednáškové popoludnie: M. Nevřeková: Krajina a človek
27. 4. 2011 – Prednáškové popoludnie: D. Kusendová: Mapovanie
Zeme a mapový prejav; M. Zaťko: Voda a človek
25. 5. 2011 – Prednáškové popoludnie: L. Turanová: Geovedná exkurzia 2011; L. Birčáková: Aktivity žiakov na exkurziách a terénnych
cvičeniach

3. Činnost SGS v roku 2011
Predsedovia pobočiek a odborných skupín referovali o úspešnom plnení plánovaných odborných podujatí v roku 2011, vrátane
terénnych seminárov.
Bratislavská pobočka SGS
Jarné akcie: Geoturizmus a novinky v náučných chodníkoch
a geoparkoch (26. 1. 2011, v spolupráci s Klubom učiteľov Geovied);
seminár PETROS (v spolupráci s PriF UK) a terénny seminár v okolí
Bratislavy: Kuchyňa – Zochova chata (kryštalinikum a mezozoikum
Malých Karpát)
Jesenný terénny seminár – Geológia okolia Hundsheim
(12. 11. 2011)
10. predvianočný seminár SGS: Nové poznatky o stavbe
a vývoji Západných Karpát (15. 12. 2011)
Banskobystrická pobočka SGS
Pobočka bola v priebehu roka 2011 rekonštruovaná, v závere
roka bola etablovaná nová predsedníčka pobočky: M. Smrečková.
V spolupráci so SAV sa uskutočnila konferencia The 4th International
Workshop on Neogene from the Central and South-Eastern
Europe s exkurziami do Turca a Kremnických vrchov. Uskutočnili sa
popularizačné akcie v rámci Týždňa vedy na Slovensku.
Košická pobočka SGS
V máji sa uskutočnilo pravidelné prednáškové popoludnie
SGS a Slovenskej asociácie ložiskových geológov: Nové výsledky
regionálno-geologických a environmentálnych projektov, riešených
košickými geológmi (24. 5. 2011).
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5. Plán činnosti SGS na rok 2012
Bratislavská pobočka SGS
Dr. P. Malík – Jarná prednáška SGS pre verejnosť. Voda.
Prednáška v Múzeu DNV Bratislava, (marec 2012)
Dr. L. Šimon – Jesenná prednáška SGS pre verejnosť. Sopky.
Prednáška v Múzeu DNV B, Bratislava, (november, 2012)
Doc. R. Holzer – Šopronské kopce a Neziderské jazero (jarná
exkurzia)
Dr. D. Pivko – Terénna vychádzka okolo Devína (jesenná
exkurzia)
Paleontologický klub – terénny seminár – Vykopávky pri
Novej Vieske a ďalších lokalitách (v spolupráci s doc. M. Sabolom)
11. predvianočný seminár SGS: Nové poznatky o geologickej
stavbe a vývoji Západných Karpát (december 2012)
Banskobystrická pobočka SGS
Terénny seminár: Banská Bystrica – Staré Hory (Richtárová
– permské metamorfované arkózy a droby, evapority) – Piesky –
Špania Dolina (rudná mineralizácia) – Šachtička (apríl 2012)
Terénny seminár: Prikrov Drienka; polymetalicke zrudnenie
v strednotriasových karbonátoch, krasové javy – Poniky-Drienok;
Cu zrudnenie v spodnotriasových ryolitoch – Poniky-Farbisté
(september – október 2012)
Košická pobočka SGS
Prednáškové popoludnie SGS a Slovenskej asociácie
ložiskových geológov: Nové výsledky regionálno-geologických a
environmentálnych projektov, riešených košickými geológmi (apríl
2012)
Terénny seminár: Geologická a tektonická stavba paleozoických sekvencií gemerika – Styk spodnopaleozoických sekvencií
rakoveckej sutúry s marginálnymi sekvenciami pan-africkej proveniencie (jún 2012)
Prednáškové popoludnie SGS a Slovenskej asociácie
inžinierskych geológov: Geologická stavba a svahové deformácie
na východnom Slovensku; spojené s Týždňom vedy a techniky na
Slovensku (november 2012)

4. Informácia o otvorenom geologickom kongrese SGS
a ČGS 2011
2. otvorený kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti „Geologický vývoj Českého masívu a Západných Karpát“ sa konal 21. – 25. 9. 2011 na lokalite Monínec v južných Čechách, známej
svojím kvalitne vybudovaným lyžiarskym areálom, možnosťami pešej turistiky a relatívnou blízkosťou Prahy. Na kongrese sa bolo 120
odborníkov zo všetkých geologických disciplín zo Slovenskej republiky a Českej republiky. Na kongrese sa tiež zúčastnili aj zahraniční
hostia prof. Euan N.K. Clarkson z Univerzity z Edinburgu, Dr. Brigitte
Schoenemann z Univerzity v Bonne a Dr. Marek Awdankiewicz z Univerzity vo Wroclawi.
Program kongresu pozostával z niekoľkých predkongresových exkurzií. V stredu 21. 9. 2011 sa uskutočnili exkurzie Dekoračné kamene pražských pamiatok a Geologický park PřF UK. Ďalší
deň – 22. 9. 2011 – to boli exkurzie Petrogenéza a geodynamický
vývoj stredočeského plutonického kompexu, Paleogeografia a vývoj spodného paleozoika v oblasti Barrandiénu a Geologické zaujímavosti v okolí Monínca. Večer počas druhého dňa kongresu boli
v Prčiciach, v reštaurácií „U Škrpálu“ prednesené dve popularizačné
prednášky pre verejnosť. Prvú „Nebezbečné vulkány“ predniesol Dr.
L. Šimon, druhú predniesol Dr. J. Jiránek „Stratený svet stolových
hor“. Obidve prednášky s pútavou fotografickou dokumentáciou
boli úspešné. Prednášková časť kongresu v dňoch 23. – 25. 9. 2011
sa začala prejavmi predsedov oboch geologických spoločností –
K. Vernera a L.Šimona, a tiež riaditeľov Českej geologickej služby
a Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – Z. Veneru a B. Žeca.
Celodenné prezentácie 24. 9. 2011 boli obohatené o popoludňajšiu

Plán činnosti paleontologickej odbornej skupiny SGS
na rok 2012
Seminár: Najnovšie výsledky štúdia typových profilov hraníc
stratigrafických jednotiek v Západných Karpatoch (marec 2012)
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exkurziu do oblasti bývalých baní v Příbrami s návštevou mineralogického a banského múzea. Atrakciou bola aj jazda banským vlakom
v obytnej časti mesta Příbram smerom k ústiu dnes už neaktívnych
ťažobných štôlní. Kongres bol ukončený v obedňajších hodinách 25.
9. 2011 hodnotením jeho priebehu predsedami Českej a Slovenskej
geologickej spoločnosti. L. Šimon informoval účastníkov o najbližšom spoločnom geologickom kongrese SGS a ČGS, ktorý sa uskutoční
v rácmi dvojročnej periodicity v roku 2013 na Slovensku, a to s veľkou
pravdepodobnosťou v oblasti Kremnice.
Informácie o kongrese poskytuje webová stránka www.
geologickykongres.eu.

29. 6. 2011 – Prednáškové popoludnie: I. Ružek: Zaujímavosti o Venezuele
1. 7. – 3. 7. 2010 – Terénny seminár – 3-dňová geovedná exkurzia:
Pálava – Beroun, geopark – Srbské a Tetínske skaly – Svatý Ján
pod Skalou – NCH Barrandovské skaly – Chlupačovo múzeum –
Botanická záhrada – Hrdličkovo múzeum – Praha – lom Amerika
– Budňanská skala –Suchomasty, Klonk – Chrustenice - Solvayove
lomy, skanzen – Konepruské jaskyne
28. 9. 2011 – Prednáškové popoludnie: Z. Skaličanová: Návrhy
vyučovacích hodín o litosfére s využitím interaktívnej tabule a
internetu; B. Kožáková: Návrh interaktivít pre vybrané tematické
celky geovedného učiva v sekundárnom vzdelávaní ISCED 2; L.
Turanová: Literárne didaktické pomôcky
26. 10. 2011 – Prednáškové popoludnie: D. Gurňák: Formovanie
územia Slovenska a jeho vnútorného administatívneho členenia
od najstaršífh čias do súčasnosti 30. 11. 2011 – Prednáškové
popoludnie: M. Bizubová a L. Turanová: Aktuálne knižné novinky
vhodné na výučbu geovedných predmetov a riešenie projektov
Geovedy pre každého a Multimediálna podpora geovedného
vzdelávania; G. Zubrický – Vývoj vidieckeho osídlenia na Slovensku
14. 12. 2011 – Prednáškové popoludnie: P. Holec: Paleontologické
naj... Slovenska

1. Otvorenie
V úvode zasadania vzdali účastníci RV SGS minútou ticha
úctu zosnulému prof. Mišíkovi. Predseda SGS L. Šimon v úvode
zdôraznil pozitívnu správu o opätovne nadobudnutom zastúpení
SGS na Geologickej rade ministra ŽP. V rámci sekretariátu SGS bol
predstavený M. Vlačiky, ktorý prevzal povinnosti D. Magálovej.
Spoločný geologický kongres ČGS a SGS 2011 je otvorený aj
pre nečlenov SGS a predpokladá sa účasť cca 100 záujemcov.
Otvorený pre širokú odbornú verejnosť by mal byť aj nasledujúci
geologický kongres, ktorý bude organizovaný v roku 2013 na
Slovensku. Nepriamym zdrojom financovania akcií SGS by mohli
byť aj prostriedky zo Združenia nórsko-slovenského priateľstva,
predovšetkým pokiaľ ide o finančnú podporu pri organizovaní
odborných geologických seminárov.

Prednášky o aktivitách a vedeckých stretnutiach v roku 2011
Medzinárodná poľsko-slovensko-česká paleontologická konferencia 2012, Brno
Pracovné stretnutie Stratigrafickej komisie IUGS – skupiny pre
jursko-kriedovú hranicu – Tunis
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Klub učiteľov geovied
Tradičné prednáškové popoludnie sa uskutoční každý mesiac
(mimo letných prázdnin), jeden niekoľkodňový terénny seminár s
geovednou problematikou .
6. Rôzne
Od 1. 1. 2012 nastávajú zmeny v štruktúre časopisu Mineralia
Slovaca – Geovestník už nebude integrálnou súčasťou čísla časopisu,
len jeho prílohou a pevne zaviazaný do čísla bude len vo verzii
časopisu pre slovenského čitateľa. Zmena má za úlohu zjednodušiť
evaluáciu a zaradiť časopis do svetových citačných databáz SCOPUS,
Web of Knowledge a Web of Science.
Založenie odbornej skupiny kvartérnej geológie pri SGS
(predseda J. Maglay).
Budúci geologický rok by bol asociovaný s narodením J. Pettka
– 1. profesor geológie v Uhorsku, zakladateľ Uhorskej geologickej
spoločnosti a bol aktívny geológ počas svojho života. Na znak úcty J.
Pettkovi SGS vyhlásila rok 2012 za Geologický rok Jána Pettka.
D. Ozdín zrevidoval štatút Medaily Jána Slávika a po diskusii
a pripomienkovaní bol akceptovaný (príloha v závere tejto zápisnice).
Návrhy na odovzdanie Medaily Jána Slávika 2011:
Prof. Musil – paleontológ – protagonista česko-slovensko-poľskej spolupráce, špecialista na veľké cicavce, výskumy paleolitických
lokalít, jaskyne, zástanca interdisciplinárnej spolupráce, organizuje
letné školy kvartéru a medzinárodné konferencie, 85 rokov, vlastná
vedecká škola. Predseda komisie – D. Ozdín, hlasovanie – jednomyseľne schválené.
Múzeum roka – Hornonitrianske múzeum – návrh predsedu L.
Šimona – hlasovaním schválené.
Hlasovaním boli prijatí do SGS noví členovia. Zoznam nových
členov pozri podľa prihlášok do SGS, ktoré sú k dispozícii v databáze
členov SGS.
Zapísal: Z. Németh
Schválil: L. Šimon
Bratislava, 22. 11. 2011

2. Činnosť SGS v roku 2011
Na webovej stránke Asociácie európskych geologických spoločností SGS nemá dôstojné webové vyjadrenie, aj keď webová
stránka SGS na serveri Dionysos ma impakt 6. Nevyhnutná je obsahová aj grafická aktualizácia stránky. Priebežnú aktualizáciu webovej
stránky ponúkol pred dvoma rokmi Slovenský paleontologický klub
(Paleoklub) ako odborná skupina SGS. Reálne sa ale táto aktivita neuskutočnila. Vyriešeniu situácie by napomohol aj upgrade servera a
zakúpenie nového redakčného systému pre webovú stránku ŠGÚDŠ.
Webová stránka SGS by sa potom pridružila na tento server a v rámci
redakčného systému by bolo vkladanie nových informácií jednoduché v zmysle prístupových práv konkrétnych prispievateľov. Nová
verzia stránky SGS by bola spočiatku len informatívna – „kronika
SGS na internete“, diskusné fóra by bolo možné zaviesť až v budúcnosti, ale s rizikom nevhodných príspevkov na jestvujúcom serveri
Dionysos. Medzinárodná konferencia mladých geológov Herlandia
2011 sa uskutočnila v Poľsku, na budúci rok sa bude konať koncom
apríla 2012 v Herľanoch. Keďže išlo o akciu spoluorganizovanú SGS
a ŠGÚDŠ, zborník abstraktov za rok 2011 bude publikovaný opäť v
Min. Slovaca. Ak sa podarí dodať primárne materiály do konca mája
2011, je možné zaradenie týchto abstraktov už do čísla MS 2/2011 s
tlačou koncom júna 2011.Na plánovanom terénnom seminári v Malých Karpatoch (Kuchyňa – Zochova chata; kryštalinikum a mezozoikum Malých Karpát) sa zúčastnilo 5 účastníkov, akcia sa uskutočnila za optimálneho počasia. Seminár Petros 2011 sa uskutoční 26.
mája 2011, momentálne je k dispozícii zborník abstraktov. Vhodné
by bolo po uskutočnení sprístupniť aj na webe. V máji 2011 paleontologická skupina organizuje prednášku prof. Cosovic o paleogéne
v Chorvátsku (organizačné zabezpečenie prof. Reháková). Plánované
prednáškové popoludnie košickej pobočky SGS Nové výsledky regionálno-geologických a environmentálnych projektov, riešených košickými geológmi sa uskutoční 24. 5. 2011 (organizačné zabezpečenie
Z. Németh a P. Bačo). V závere tohto prednáškového popoludnia Ľ.
Kucharič odprednáša reportáž o trekkingu okolo Annapurny v Himalájach, ktorá už bola úspešne prezentovaná v rámci bratislavskej

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA ROZŠÍRENÉHO
VÝBORU SGS ZO DŇA 10. 5. 2011
Účastníci rokovania: podľa prezenčnej listiny
Priebeh rokovania:
1. Otvorenie
2. Činnosť SGS v roku 2011
3. Informácia o novom spôsobe financovania SGS
4. Informácia o príprave Spoločného geologického kongresu
SGS a ČGS 2011
5. Rôzne
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pracovníkov. Ich výberom, podobne ako výberom prezentácií, sa sa
zaoberá vedenie ŠGÚDŠ.

pobočky SGS. V júni 2011 sa uskutoční plánovaný terénny seminár
Geologická a tektonická stavba sekvencií gemerika (zabezpečuje
Z. Németh). Akcie organizované Klubom učiteľov geovied sa uskutočňujú priebežne. Na 1. – 3. júla 2011 je organizovaná terénna
exkurzia v Barrandiene a Pavlovských vrchoch, 10. júna 2011 sa
uskutoční súťaž geovedného zamerania pre žiakov a študentov základných a stredných škôl v rámci propagácie geológie. V októbri 2011
bratislavská pobočka SGS popri terénnom seminári v Hainburských
a Šopronských kopcoch a Neziderskom jazere spoluorganizuje tiež
12. česko-slovensko-poľskú paleontologikú konferenciu (20. – 21.
október 2011). Zmeny vo vedení baskobystrickej pobočky SGS –
R. Kyška – Pipik sa vzdal funkcie z dôvodu pracovného vyťaženia,
za novú predsedníčku je navrhnutá M. Smrečková z UMB. Zorganizované budú voľby.
3. Informácia o novom spôsobe financovania SGS
Zasadanie Rady vedeckých spoločností s novými voľbami
vedenia Rady sú 12. 5. 2011. V hodnotení Rady vedeckých spoločností
patrí SGS medzi 5 najaktívnejších spoločností, čo by sa malo prejaviť
aj dostatočným financovaním. Financovanie vedeckých spoločností
podľa nových zásad ide cez ústavy SAV, nie priamo cez predsedníctvo
Rady. Z 52 vedeckých spoločností má právnu subjektivitu približne
polovica, a len 10 vypracovalo ročné správy o svojej činnosti.
Sumárny návrh rozpočtu na rok 2011 bol na Radu podaný,
očakáva sa rozhodnutie o výške príspevku a spôsobe financovania.
Členský príspevok SGS sa aktívne zbiera na všetkých pobočkách.
V prípade nezaplatenia príspevku konkrétnym členom je možné
doplatenie v nasledujúcich rokoch v prípade záujmu o pokračovanie
v členstve.
Skupinové členské od podnikov alebo inštitúcií by mohlo tiež
napomôcť k zlepšenému financovaniu. Štátne inštitúcie nemôžu
byť zaangažované, len súkromné firmy. Ak by sa išlo cestou získania
prostriedkov aj z 2 % z daní, nie je istota finančného benefitu, pretože
registrácia do daňového systému pri odvodoch 2 % je nákladná.

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA ROZŠÍRENÉHO
VÝBORU SGS ZO DŇA 23. 11. 2010
Účastníci rokovania: podľa prezenčnej listiny. Z objektívnych
dôvodov sa ospravedlnili: M. Kováčová, M. Moravcová, D. Plašienka,
D. Ozdín, M. Chovan. Neospravedlnený: R. Vojtko, I. Baráth, S. Mikita
Priebeh rokovania:
1. Otvorenie, zmeny vo financovaní SGS na rok 2011
Predseda L. Šimon uvítal prítomných a uviedol, že SGS
momentálne prechádza zložitým obdobím, spojeným so zmenou
financovania – Rada vedeckých spoločností nemala pridelené
finančné prostriedky na ďalší rok, čo ohrozilo financovanie
konkrétnych vedeckých spoločností. Do 30. 10. 2010 muselo byť
uzavreté účtovníctvo, čo v prípade SGS bolo úspešne realizované.
Vďaka L. Šimonovi, M. Chovanovi, I. Broskovi a M. Kohútovi
sa podarilo zabezpečiť alternatívnu možnosť financovania –
prostriedky budú alokované priamo na Geologický ústav SAV, a
následne pre SGS.
Celospoločenská kríza sa prejavuje aj v zníženom záujem
členov SGS platiť ročný členský príspevok – tohto roku zaplatilo 212
členov, čo je citeľný pokles v porovnaní s vlaňajškom, keď členské
zaplatilo 345 členov. Zlyhanie nastalo v banskobystrickej pobočke, s
ktorou je problematická akákoľvek komunikácia. V košickej pobočke
sa vyberanie členského realizuje v súčasnosti a k dispozícii je
poplatok za 8 členov k košického regionálneho centra ŠGÚDŠ. Budúci
týždeň budú k dispozícii členské poplatky od členov SGS z Technickej
univerzity v Košiciach. Problematický je Paleoklub s 25 členmi, ktorý

4. Informácia o príprave Spoločného geologického
kongresu SGS a ČGS 2011
Aktuálne informácie o kongrese sú uverejnené na www.
geologickykongres.eu. Organizačným vedúcim SGK 2011 je Peter
Budil, predsedom ČGS je Krištof Werner.
Momentálne je k dispozícii druhý cirkulár a realizuje sa
definitívna registrácia a platba konferenčných poplatkov. Súčasne
je dead-line na predloženie nerecenzovaných abstratkov do
konferenčného zborníka s grafickou úpravou podľa vzoru na
webovej stránke (max. rozsah je jedna strana A4 vrátane zoznamu
literatúry). Keďže organizátori počítajú so zahraničnou účasťou na
tomto kongrese otvorenom aj pre nečlenov SGS a ČGS, odporúčaný
jazyk abstraktov je angličtina, pričom angličtina je povinná pri
prednáškach v ppt a posteroch. Predseda SGS uviedol, že v rámci
kongresu SGS a ČGS boli k dátumu zasadanie RV SGS zaregistrovaní
len 10 záujemcovia. Z ŠGÚDŠ bude zabezpečená účasť minimálne 18
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5. Rôzne
Stredoeurópska mineralogická konferencia sa uskutoční 19. –
21. apríla 2012 v Miškolci (Maďarsko); spoluorganizátorom je aj SGS,
publikované je aj logo SGS.
Budúcoročná konferencia CETEG, ktorej hlavným
organizátorom je ŠGÚDŠ – regionálne centrum Košice – bude
presunutá z konca apríla až na začiatok mája 2012 z dôvodu
paralelne naplánovanej inej európskej konferencie. Na CETEGu 2012
sa očakáva početná zahraničná účasť, rokovacím a prezentačným
jazykom bude angličtina. Predsedom organizačného výboru je člen
SGS Ján Kobulský, kontaktnou osobou Z. Németh. Recenzované
príspevky, podobne ako abstrakty z uvedenej konferencie, budú
publikované v časopise Mineralia Slovaca.
Zo sekretariátu prezidenta IUGS prišlo veľmi kladné hodnotenie
pre SGS za kvalitné správy z odborných akcií organizovaných a
uskutočnených na Slovensku.
10. 5. 2011
Zapísal: Z. Németh
Schválil: L. Šimon
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zaplatil členské len za prvý rok. Členstvo v SGS by malo byť aj vecou
honoru, tak ako je to v zahraničí.

Slovo na úvod – RNDr. Mária Bizubová
Historické povodne – doc. RNDr. M. Trizna, PhD.
Historické povodne na území Slovenska prezentoval vo svojej
prednáške doc. Trizna.

2. Zhodnotenie aktivít SGS – aktivity pobočiek,
odborných skupín a pridružených klubov za rok 2010
Aktivity bratislavskej pobočky zhodnotil P. Uher:
21. 1. Prednáška – S. Hruškovič: Planetárny geomagnetizmus
(13 prítomných členov SGS, 2 hostia).
15. 4. Seminár: Minerály Y-REE, Zr-Hf a Nb-Ta a Nb-Ta: indikátory magmatických, metamorfných a hydrotermálnych procesov. 17
prednášok (17 prítomných členov SGS, 7 hostí).
22. 4. Prednáška - J. Švasta, J. Kotulová, J. Halmo a P. Paudits:
(Hydro)geologické modelovanie nováckeho hnedouhoľného ložiska
(16 prítomných členov SGS, 8 hostí).
30. 4. Seminár: Datovanie minerálov a hornín (27 prítomných
členov SGS, 17 hostí).
5. 11. Seminár: Program vývoja hlbinného úložiska rádioaktívnych odpadov v ČR a SR – minulosť, súčasnosť a budúcnosť (10
prítomných členov SGS, 28 hostí).
Aktivity košickej pobočky zhodnotil Z. Németh:
Z dôvodu nízkeho záujmu členskej základne a geologickej
verejnosti, rovnako ako z dôvodu terénnych prác a viacerých
záverečných správ pracovníkov ŠGÚDŠ, boli tohtoročné odborné akcie
posunuté na jeseň 2010. V sobou 27. 11. 2010 sa uskutoční terénny
seminár „Záverečná geologická vychádzka do okolia Košíc v roku
2010“, ktorý bude zameraný na paleozoické sekvencie gemerika
a rakoveckú sutúrnu zónu. Plánovné prednáškové popoludnie SGS
„Rok 2010 v problematike geológie, surovín, environmentalistiky
a zosuvov na východnom Slovensku“ sa uskutoční v utorok 30. 11.
2010 v prednáškovej sále v ŠGÚDŠ v Košiciach.
Banskobystrická pobočka SGS nevykazuje žiadne aktivity. RV
SGS preto prijal uznesenie – poveruje doc. J. Michalíka aktiváciou
tejto pobočky výberom potenciálnych členov nového vedenia
pobočky SGS v Banskej Bystrici, a osobnou komunikáciou s nimi pri
riešení odbornej činnosti pobočky.
Aktivity Klubu učiteľov geovied zhodnotila L. Turanová:
V priebehu roku 2010 Klub učiteľov geovied zrealizoval v rámci
vzdelávacích aktivít nasledujúcich 7 seminárov a 1 exkurziu
pre učiteľov základných a stredných škôl. Program jednotlivých
seminárov bol nasledovný:

Stretnutie 31. 3. 2010 (počet účastníkov 33):
Program:
Slovo na úvod – RNDr. Mária Bizubová
Pozvánka na výstavy: Malá Fatra, Vysoké Tatry, Malé Karpaty,
Hundsheimské kopce – RNDr. Marta Ďurovičová, CSc., RNDr. Miroslav
Kulfan, CSc.
Jej „Veličenstvo“ búrka – Mgr. Jozef Pecho
Mgr. Pecho vo svojej prednáške uviedol zákonitosti a
zaujímavosti spojené so vznikom búrok. V rámci seminára odznela
aj pozvánka na výstavu otvorenú vo vestibule fakulty.
Stretnutie 21. 4. 2010 (počet účastníkov 26):
Program:
Slovo na úvod – RNDr. Mária Bizubová
Zmeny klímy v histórii Zeme – RNDr. Ján Melo, CSc.
Pozvánka na exkurziu do okolia Rimavskej Soboty – doc. RNDr.
Lídia Turanová, PhD.
Na seminári odznela informácia o základných poznatkoch, ale
aj zaujímavostiach klimatológie, s konkrétnymi príkladmi klímy na
Slovensku. Na záver oboznámila doc. Turanová účastníkov s trasou
exkurzie, ktorá sa realizovala v júli 2010.
Stretnutie 26. 5. 2010 (počet účastníkov 22):
Program:
Slovo na úvod – RNDr. Mária Bizubová, Doc. RNDr. Lídia
Turanová., PhD.
Informácia o projekte: Multimédialná podpora geovedného
vzdelávania na ZŠ a SŠ – doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.
Návrhy pokusov a pomôcok (ukážky a aplikácia na geovedné
učivo) – Mgr. Ľubica Lukianenko, Mgr. Lenka Birčáková
Po informáciách o stave riešenia projektov, členky klubu
predviedli ukážky vyrobených učebných pomôcok na výučbu
geovied.
Stretnutie 29. 9. 2010 (počet účastníkov 26):
Program:
Slovo na úvod – doc. RNDr. Lídia Turanová., PhD., RNDr. Mária
Bizubová
Komparácia geovedného vzdelávania na ZŠ a SŠ na Slovensku
a vo vybraných krajinách – Mgr. Ľubica Lukianenko, PhD.
Návrh interaktivít (animácie, obrázky, prezentácie a pod.)
pre vybrané tematické celky geovedného učiva v sekundárnom
vzdelávaní ISCED 2 (edukačné CD) – Mgr. Monika Grajzeľová
Na seminári odzneli výsledky dizertačnej práce Mgr.
Lukianenko, t. j. informácia o geovednom vzdelávaní, počte hodín
a tematických celkoch vyučovaných v ZŠ a SŠ u nás a okolitých
krajinách.

Stretnutie 27. 1. 2010 (počet účastníkov 37):
Program:
Slovo na úvod – RNDr. Mária Bizubová
Čo nám hrozí z podzemia? – doc. RNDr. Jozef Hók, CSc.
Prírodné katastrofy a varovné systémy – prof. RNDr. Jozef
Minár, CSc.
Na seminári odzneli informácie o sopečnej činnosti, cunami,
zosuvoch, ako aj spôsoboch ochrany pred prírodnými katastrofami.
Stretnutie 24. 2. 2010 (počet účastníkov 25):
Program:
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4. Informácia o príprave Spoločného geologického
kongresu SGS a ČGS 2011
Na pracovnom rokovaní v Brne sa zúčastnil 2x L. Šimon a M.
Kohút. Organizačný vedúci SGK je Peter Budil, predsedom ČGS je
Krištof Werner.
Začiatok SGK je termínovaný na 23. septembra 2011 a bude
trvať 4 dni od stredy do nedele, zo Slovenska sa očakáva účasť len
cca 20 ľudí. Plán je zmedzinárodniť SGK implementáciou angličtiny.
Predpokladané vložné je 40 EUR + ubytovanie na 3 noci. Celkové
náklady na jednotlivca sa očakávajú vo výške 100 – 150 EUR
náklady + exkurzie. Kongres bude lokalizovaný 70 km od Prahy.
SGK má podporu riaditeľa ŠGÚDŠ, účasť bude závisieť od finančných
možností. Pozvaní prednášatelia zo Slovenska – D. Plašienka –
Mezozoikum, P. Uher – Mineralizácia v ZK.

V druhej časti seminára ukázala Mgr. Grajzeľová ako využívať
edukačné CD, ktoré vytvorila v rámci diplomovej práce, pri výučbe
geovedných celkov. Učitelia dostali uvedené CD k dispozícii pre svoje
potreby.
Stretnutie 27. 10. 2010 (počet účastníkov 34):
Program:
Aktuálne informácie k projektu Geovedy pre každého – RNDr.
Mária Bizubová a k projektu Multimédialna podpora geovedného
vzdelávania na ZŠ a SŠ – doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.
Kameň a človek – doc. RNDr. D. Čabalová, PhD.
Okrem informácií o stave riešenia projektov odznela prednáška
o využití kameňa v architektúre od najstarších dôb až po súčasnosť.
V novembri a decembri uskutočníme ešte 2 semináre, ktoré
majú plánovaný nasledujúci program:
Stretnutie 24. 11. 2010:
Program:
Pôda ako ju nepoznáme – Ing. Peter Pišút, PhD.
Erózia pôdy a problémy, ktoré s tým súvisia – doc. RNDr. Miloš
Stankoviansky, PhD.

Bratislavská pobočka:
Polovica apríla 2011 – štvrtok – Seminár – Minerály Malých
Karpát (D. Ozdín, P. Uher).
Máj – geologická vychádzka do okolia Bratislavy bratislavskou
integrovanou dopravou
Jesenná terénna akcia – polovica októbra – Hainburské +
Šopronské kopce, Neziderské jazero

Stretnutie 15. 12. 2010:
Program:
Geoturizmus a novinky v náučných chodníkoch a geoparkoch
– RNDr. Mária
Urobte si vianočný darček (kameň ako šperk) – Alena
Kadlečíková
Klub učiteľov geovied zorganizoval aj 3-dňovú exkurziu
fokusovanú na oblasť Jelšavy, Ochtinej, Tornale a priľahlých častí
Maďarska. Financovanie aktivít sa realizuje aj formou bežiaceho
projektu APVV, a tiež samofinancovaním participujúcimi členmi.
Členovia RV SGS zhodnotili aj odborné akcie v zahraničí, na
ktorých sa v roku 2010 zúčastnili členovia SGS:
XIX. kongres KBGA Thessaloniki (Grécko) – organizátori
podujatia vykazovali rekordnú účasť 800 platiacich členov. Z chabej
účasti na prednáškach a spoločných podujatiach sa tento počet
nezdá reálny. Účastníci zo SGS – M. Kohút, D. Plašienka, Ľ. Hraško
a Z. Németh
IMA kongres – 1 700 účastníkov – P. Uher a I. Broska –
organizovali a viedli 5-dňová exkurzia po Slovensku, ktorá bola
hodnotená ako veľmi úspešná .
Zasadanie stratigrafickej komisie IUGS v Karavake (Turecko) –
účasť J. Michalík
Kongres aplikovanej geológie – Irán – Vašad – program bol
rozšírený na celé spektrum geológie –J. Michalík
8. jurský kongres v Číne – 3-týždňové odborné podujatie –
účasť J. Michalík
Akceptovaný bol návrh, aby účastníci pripravili informatívne
prednášky o vyššie uvedených odborných podujatiach.

Košická pobočka:
Záver apríla – Jarné prednáškové popoludnie organizované
SGS a SALG „Geologická stavba a surovinový potenciál východného
Slovenska“
Máj – terénny seminár fokusovaný na severogemerickú zónu
Október/november – Jesenné prednáškové popoludnie organizované SGS a SAIG „Geologická stavba a svahové deformácie východného Slovenska“
Banskobystrická pobočka:
Aktivity nie sú známe, činnosť závisí od konsolidácie pobočky.
6. Návrhy na ocenenia SGS
23. januára 2011 – seminár – 65. výročie narodenia prof. M.
Chovana – ďakovný list. Návrh nového minerálu chovanit s typovou
lokalitou pri Magurke.
Zapísal: Z. Németh
Schválil: L. Šimon
V Bratislave, 23. 11. 2010

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA ROZŠÍRENÉHO
VÝBORU SGS ZO DŇA 18. 2. 2010
Účastníci rokovania: podľa prezenčnej listiny
Priebeh rokovania:
1. Otvorenie
Privítanie účastníkov predsedom L. Šimonom, uvedenie do
programu. Z rokovania sa ospravedlnil R. Kyška-Pipík, ktorý sa vzdal
funkcie predsedu pobočky SGS v Banskej Bystrici.
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5. Plán práce SGS na rok 2011 (pobočky, odborné
skupiny, kluby)

Zápisnice rozšíreného výboru Slovenskej geologickej spoločnosti sú zverejnené na webovom sídle SGS

2. Zhodnotenie aktivít SGS – aktivity pobočiek,
odborných skupín a pridružených klubov za rok 2009
a plán práce na rok 2010
Klub učiteľov geovied a Paleoklub zaslali komplexné hodnotiace správy. Došlo k zmene výboru Paleoklubu, očakáva sa neprerušená spolupráca s vedením SGS. Ing. Fazekaš – zo skupiny uhoľnej
geológie navrhol zrušenie tejto skupiny v rámci SGS pre nevhodné
podmienky na jej ďalšiu činnosť. Pri reorganizácii v roku 2005 mala
skupina 20 členov. V ČGS je zásada zrušenia pasívnych skupín s možnosťou opätovného zaradenia po začatí aktivít. Hlasovaním 14 : 0 : 0
(za zrušenie : proti : zdržal sa hlasovania) bola skupina uhoľnej geológie v ramci štruktúry SGS zrušená. Sedimentologická skupina SGS
vykazuje tiež dlhodobú pasivitu. Za vhodného predsedu miesto I.
Barátha nie je nateraz možné navrhnúť vhodného kandidáta. Aktuálna je alternatíva zaradenia členov sedimentologickej skupiny do
paleontologickej skupiny. Predseda sedimentologickej skupiny bude
vyzvaný na zorganizovanie volieb. Skupina štruktúrnej geológie
bude vyzvaná na zvolanie výboru a zadefinovanie ďalšej činnosti.
Skupiny hydrogeologická, inžinierskej geológie, paleontologická,
vulkanologická a geochemicko-mineralogická sú aktívne. V prípade
poslednej spomenutej sa musia uskutočniť voľby kvôli personálnemu zastúpeniu v IMA. Organizáciou volieb je poverený M. Chovan.
Výsledky volieb písomne potvrdí predseda SGS. Predseda paleontologickej skupiny J. Michalík oboznámil účastníkov s deviatimi aktivitami skupiny v roku 2009.
Kvôli intenzívnym aktivitám SGS je Rada vedeckých spoločností každým rokom ochotná zvyšovať príspevok pre SGS o cca
20 – 25 %, preto by bolo nevhodné poľaviť v nastúpenom trende.
Hodnotenie webovej stránky SGS je veľmi vysoké (6).
Rada vedeckých spoločností monitoruje finančné príspevky
do zahraničných geologických spoločností. Ak je požiadavka
intenzívnejšej podpory konkrétnej skupiny v rámci SGS, je vhodné si
vytvoriť vlastnú kapitolu v rámci Rady. Iné navýšenie by bolo na úkor
celkového príspevku pre SGS.
Banskobystrická pobočka je dlhodobo stagnujúca. Predseda
SGS požiadal RV SGS o návrh vhodného kandidáta na predsedu
pobočky v BB. Táto pobočka by mala byť naviac aj organizátorom
ďalšieho SGK na Slovensku. Odstupujúci predseda by mal navrhnúť
vhodného kandidáta na zorganizovanie volieb.
Predseda SGS očakáva úspešný priebeh Predvianočného
seminára SGS v roku 2010. Seminár bude venovaný 70. výročiu
založenia časopisu Geologické práce, Správy.

ČGS je Kryštof Verner. V danom dátume sa plánovala Stredoeurópska
mineralogická konferencia, podľa organizátorov SGK sa neočakáva
kolízia týchto dvoch odborných podujatí. Ak sa nová štruktúra SGK
(jeden kongresový deň v angličtine) osvedčí, je vhodné uvažovať
o danej štruktúre aj na následný SGK na Slovensku.
4. Návrhy na ocenenia SGS (Medaila Jána Slávika pre
Ing. L. Sombathyho)
Základné údaje o nominantovi: Ing. Ladislav Sombathy – narodený 29. 12. 1923 v Hornej Hute (Banská Štiavnica). V Banskej
Štiavnici absolvoval gymnázium, od roku 1944 štúdium banského
inžinierstva na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave.
V októbri 1945 prestúpil na Vysokú školu banskú do Příbrami, v závere roka 1945 bola škola presťahovaná do Ostravy. Od apríla 1949
zamestnaný v novovzniknutom n. p. Rudné bane a huty na farebné
kovy v Banskej Bystrici – prieskumno-otvárkové práce. Vybudoval
prieskumné odbory aj v závodoch zo skúsených strednotechnických kádrov, banskobystrický podnik mal 15 prieskumných lokalít.
V rámci reorganizácie priemyslu (1951–1952), Ing. Sombathy bol
od r. 1952 vedúcim geologicko-meračského odboru na podnikovom
riaditeľstve. V r. 1956-1958 bol vedúci československej geologickej
prieskumnej expedície s cieľom zabezpečiť dodávku Ni-Co rúd pre
pripravovanú hutu v Seredi – mapovanie 1 : 10 000 v ťažkom teréne (169 km2), výpočet rudných zásob ložísk v okolí Ochridského
jazera, začatie ťažby a dopravy rudy na predzásobenie huty. V roku
1958 nastúpil do funkcie vedúceho výroby na podnikovom riaditeľstve Rudných baní. Na konci roka 1959 bol preložený na závod do
Banskej Štiavnice, kde vykonával funkciu hlavného inžiniera a od
roku 1962 vedúceho závodu. V roku 1964 začali hĺbiť Novú šachtu
a budovať úpravňu, ktoré dali do prevádzky v júli 1975. V roku 1961
začal Ing. Sombathy riešiť nevyhovujúci stav Banského múzea. Závod Rudné bane v rámci novej koncepcie odovzdal múzeu budovu
Kammerhofu a priestor šachty Ondrej, vybudovanie skanzenu. Do
roku 1970 Ing. Sombathy vykonáva funkciu predsedu vedeckej rady
múzea. Otvorenie Banského múzea bolo spojené s prípravou osláv
200-ročného jubilea Vysokej školy banskej. V roku 1956 bol zakladajúcim členom Československej vedecko-technickej spoločnosti
pri SAV. V roku 1960 bol poverený pripraviť pre vládu návrh pomoci
Československa baníctvu na Kube, kde pôsobil v auguste až októbri.
V rokoch 1965 – 1970 bol členom Komisie pre klasifikáciu nerastných surovín pri vláde ČSSR. V rokoch 1967 – 1970 viackrát navštívil
Turecko s cieľom prešetrenia možnosti spolupráce s tamojšími držiteľmi ťažobných licencií. V roku 1970 bol pozbavený funkcie riaditeľa
závodu v rámci normalizačného procesu. Potom pracoval po krátkom pobyte v Turecku na riaditeľstve podniku v Banskej Bystrici až
do odchodu do dôchodku v roku 1985. Na dôchodku sa venuje štúdiu
histórie slovenského baníctva. Od roku 1992 je členom riadiaceho
výboru Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku, v ktorom
bol vedúcim vzdelávacej sekcie v rokoch 1994–2002. V súčasnosti
sa venuje štúdiu histórie baníctva. RV SGS rozhodol jednomyseľne

3. Informácia o organizácii SGK 2011
Počas nedávneho stretnutia zástupcov ČGS a SGS v Brne
sa prerokúvala organizácia SGK 2011, ktorý je plánovaný na
22. – 25. september 2011 v Příbrami. Program by pozostával
z predkongresovej exkurzie, celodenného cyklu vyzvaných
prednášok v anglickom jazyku, prednáškového dňa v českom a
slovenskom jazyku a pokongresovej exkurzie. Novým predsedom
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o udelení Medaily Jána Slávika Ing. L. Sombathymu za celoživotný
prínos pre rozvoj geológie a baníctva na Slovensku. Medaila bude
udelená počas seminára v Banskej Štiavnici 25. 2. 2010.

Účastníci rokovania: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:

5. Plán práce SGS na rok 2010 (pobočky, odborné
skupiny, kluby)
SGS prostredníctvom mineralogicko-geochemickej skupiny
a komisie pre nomenklatúru minerálov je spoluorganizátorom
kongresu IMA v Budapešti v auguste 2010.
Bratislava M. Kohút – seminár: Datovanie minerálov, hornín,
metamorfných, magmatických a metalogenetických
procesov a tektonických udalostí – apríl 2010
P. Uher – celodenný seminár: Minerály vzácnych zemín a NbTa – 15. apríl 2010
M. Chovan – Mineralogicko-geochemický seminár (jar 2010)
D. Ozdín – Seminár o silicitoch a SiO2 hmotách (jar alebo jeseň
2010)
M. Kováčová (Geologický klub) – Konferencia mladých
geovedcov – Sv. Jur – Herľany – 29. apríl/1. máj 2010
L. Šimon – Terénny seminár – Bazaltový vulkán Šibeničný vrch
v Žiarskej kotline – október 2010
J. Michalík – Terénny seminár zo sekvenčnej stratigrafie – 5.
máj 2010
M. Chovan – SOLIPHA – seminár – október 2010
Košice – Seminár SGS a SALG – jar 2010
Terénny seminár – jún 2010 – Gemerikum
Seminár SGS a SAIG – jeseň 2010
Banská Bystrica – R. Kyška-Pipik mailom požiadal o uvoľnenie z funkcie predsedu pobočky SGS z dôvodu pracovného zaneprázdnenia, program pobočky nie je známy.

2. Súčasný stav organizovania SGK 2009
Na SGK je prihlásených približne 150 záujemcov a zaslaných je
85 abstraktov prezentácií (prednášok, posterov). O exkurzie je nižší
záujem – na jednotlivé exkurzné trasy je prihlásený ujúci počet záujemcov: A 12 (vedúci J. Michalík), B 15 (M. Kohút), C 5 (exkurzia je
zrušená), D 30 (a – I. Baráth, b – P. Uher), E 25 záujemcov (D. Pivko).
Prihlásení účastníci kongresu, ktorí nemali prihlásené exkurzie,
boli oslovení e-mailom na prípadné dodatočné prihlásenie sa na
exkurziu. Náklad exkurzného sprievodcu bude limitovaný reálnym
počtom účastníkov na konrétnych exkurziách. Exkurzný sprievodca
bude dostupný aj vo forme pdf na vhodnom nosiči (CD), a tiež na
webovej stránke geologického kongresu.
Abstrakty: cez webovú stránku je prihlásených 60 abstraktov,
e-mailom 25, problémy s editáciou v prípade niektorých prispievateľov boli on-line riešené redaktorom zborníka.
Doteraz nepríhlasení záujemcovia majú možnosť priebežného
dodatočného prihlásenia sa a v krajnom prípade aj zaplatenia
účastníckeho poplatku v hotovosti počas registrácie. Zaslanie
abstraktov je limitované do 6. júla 2009 na e-mailovú adresu
zostavovateľa zborníka: milan.kohut@geology.sk. Súčasný stav
doručenia abstraktov potvrdzuje prezentáciu hodnotných vedeckých
príspevkov vo všetkých tematických okruhoch (1 – 6).
Zasadanie redakčnej rady zborníka abstraktov sa zrealizuje
do polovice júla 2009, zborník bude reprezentovať separátnu
publikáciu mimo exkurzného sprievodcu. Doručené príspevky
sú už v redakčnom spracovaní, čím sa ušetrí čas na ich zalomenie
a jazykové korektúry.
Na webovú stránku SGK sa doplní informácia o možnosti
publikovania kompletných článkov z príspevkov prezentovaných
na kongrese SGK v rámci čísla 4/2009 časopisu Mineralia Slovaca.
Uzávierka na doručenie príspevkov do redakcie Min. Slovaca bude
do konca októbra 2009. Rozsiahlejšej reportáži o kongrese a jeho
exkurziách bude venovaný priestor aj v Geovestníku MS 4/2009.
Obedy pre účastníkov sú zabezpečené v jedálni SAV, do konca
júla Dr. Broska overí pretrvávajúci záujem v prípade tých účastníkov,
ktorí sa na obedy prihlásili, ale ešte nezaplatili účastnícky poplatok.

6. Rôzne
V Geovestníku Mineralia Slovaca 4/2009 budú publikované
podrobné informácie o aktivitách SGS v roku 2009: SGK 2009, valné
zhromaždenie SGS, ekonomika SGS, NGK, vyhodnotenie súťaže
o najlepšie geologické práce SGS, Predvianočný seminár 2009,
seminár SGS a SAIG v Košiciach a terénny seminár SGS na Putikovom
vŕšku.
Termín PVS 2010 bude 9. 12. 2010. Termínovo s ním môže
kolidovať Geochemický seminár (O. Ďurža), je potrebné skoordinovať
obe akcie.
Závery konferencie o aktivitách UNESCO (IGCP), ktorá sa
uskutočnila v Bratislave: Slovensko nebolo od medzinárodného
geologického kongresu vo Florencii líderskou krajinou žiadneho IGCP
projektu a klesá aj participácia slovenských odborníkov pri riešení
IGCP projektov.
Zapísal: Z. Németh
Schválil: L. Šimon
V Bratislave, 18. 2. 2010

3. Rôzne
Zásluhou aktivity Paleoklubu pri PriF UK je záujem o vytvorenie
novej odbornej skupiny pri SGS. Ustanovenie tejto odbornej skupiny
je plánované na zasadanie RV SGS v septembri 2009.
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1. Otvorenie
Predseda SGS L. Šimon privítal účastníkov a uviedol, že zasadanie bude zamerané hlavne na stav organizovania kongresu SGS
– ČGS SGK 2009.
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Devín podajú B. Chalupová a P. Vlčko. Keďže je možný problém
so zúčtovaním rozdaných cestovných lístkov, Ľ. Iglárová overí, či
pri hromadnom nákupe je možné dostať ešte osobitný doklad.
Absolvuje sa aj prehliadka hradného areálu hradu Devín, o histórii
podá stručný výklad P. Uher. Navyše sú k dispozícii aj jestvujúce
náučné panely po trase. Waitov lom bude prezentovať I. Baráth.
Exkurzie A, B sa začínajú odchodom autobusu o 8.00, o 17.30 bude
večera u p. Matyšáka (Pezinok). Návrat bude autobusom o 19.00,
príchod do Bratislavy 19.30. Na lokalite Rybníček v prípade exkurzie
B bude terénne občerstvenie. V stredu od 17.30 bude recepcia (Icebreaker party) s očakávanou účasťou 110 ľudí. Zabezpečiť kuchynku
v Geofonde je potrebné s predstihom. Ľudová hudba na úvod je
za 200 EUR. V rámci otváracieho ceremoniálu bude prezentácia
klasickej hudby.
Technické vybavenie počas prezentácií: dataprojektory + notebook – 2 ks budú zapožičané z ŠGÚDŠ, 1 SAV, 1 PriF UK. Potrebné
je zabezpečiť dostatočný počet laser-pointerov (3 ks ŠGÚDŠ, 1 ks Š.
Káčer a ďalšie budú mať niektorí účastníci). Maximálne sa bude paralelne prednášať v štyroch sálach. 20 ks stoličiek bude zapožičaných
zo SAV – transport zabezpečí ŠGÚDŠ. Na každú miestnosť musí byť
určená kontaktná (zabezpečujúca) osoba. Sekciu Geoinformatika –
zabezpečuje Š. Káčer, sekciu Geoturistika (študovňa Geofondu) – I.
Broska, zasadačku na 3. poschodí - P. Uher, Veľkú sálu Geofondu – L.
Martinský.
Občerstvenie počas prestávok bude pred veľkou sálou v Geofonde a vo vestibule na 3. poschodí. Úvodná registrácia účastníkov
sa uskutoční na prízemí v budove Geofondu.
Prednášky budú prístupné všetkým záujemcom, nielen
členom SGS.
Slávnostné otvorenie kongresu bude o 13.00, nie ako sa
pôvodne plánovalo o 14.00. Opätovne bude zaslaný meilový oznam
účastníkom. O 15.00 bude Valné zhromaždenie SGS.

Novými členmi SGS na základe jednomyseľne pozitívneho
hlasovania sa stávajú:
RNDr. Ivan Pasternak – učiteľ na dôchodku, Bratislava
Mgr. Katarína Záhorová – učiteľka, Bratislava
Mgr. Mária Tothová – učiteľka, Bratislava
RNDr. Martin Ondrejka, PhD. – PriF UK, Bratislava
Mgr. Peter Chudík – PriF UK, Bratislava
Mgr. Ivan Dananaj, PhD. – ŠGÚDŠ, Bratislava
RNDr. Slavomír Mikita – ŠGÚDŠ, Bratislava
Mgr. Peter Čech – ŠGÚDŠ, Bratislava
Mgr. Miroslav Petráš – ŠGÚDŠ, Bratislava
Mgr. Jaromír Švasta, PhD. – ŠGÚDŠ, Bratislava
Mgr. Natália Bahnová – ŠGÚDŠ, Bratislava
Vyhotovením preukazov SGS pre nových členov je poverená
D. Magalová.
V odbornej skupine hydrogeológie bol za nového predsedu
zvolený RNDr. Slavomír Mikita. RV SGS túto zmenu berie na vedomie
a praje novému predsedovi úspešné pôsobenie.
Výstava „Planéta, na ktorej žijeme“ sa končí 2. júla 2009 v SNM
v Bratislave derniérou a časť výstavy bude presťahovaná do Múzea
Spiša v Spišskej Novej Vsi
Najbližšie zasadanie rozšíreného výboru SGS bude začiatkom
septembra 2009.
Zapísal: Z. Németh
Schválil: L. Šimon
V Bratislave, 25. 6. 2009

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA ROZŠÍRENÉHO
VÝBORU SGS ZO DŇA 23. 9. 2009
Účastníci rokovania: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1. Otvorenie
Predseda L. Šimon privítal účastníkov. Osobitne privítal p.
Mažguta – reprezentanta Paleoklubu.

3. Odsúhlasenie ocenení SGS a odsúhlasenie súťaže
o najlepšie geologické práce SGS
L. Šimon navrhol, aby Medaila Jána Slávika bola odovzdaná
počas úvodného ceremoniálu týmto inštitúciám: Česká geologická
služba, Česká geologická spoločnosť a ŠGÚDŠ. Z ocenených osôb – P.
Wagner, A. Vozárová. Ďakovné listy – I. Broska, Ľ. Iglárová, M. Kohút
a D. Vass.
Uznesenie: Hlasovaním plným počtom pozitívnych hlasov boli
uvedené vyznamenania odsúhlasené.
D. Plašienka – výsledky súťaže o najlepšie geologické práce
SGS: V rámci komisie sa podarilo zapojiť do aktívneho hodnotenia
nominovaných publikácií len profesorov D. Hovorku, S. Jacka, I.
Krausa a M. Mišíka, dostupné sú teda len ich vyjadrenia.

2. Stav príprav na Spoločný geologický kongres SGS –
ČGS – SGK 2009
Predseda L. Šimon sa poďakoval M. Kohútovi, Ľ. Iglárovej
a D. Magalovej za organizačnú prácu pri príprave SGK 2009, rovnako
aj všetkým prispievateľom do zborníka abstraktov. Keďže ide
o prestížne geologické podujatie presahujúce rámec Slovenska,
pozvanie na otvorenie SGK bolo odoslané p. ministrovi Čaplovičovi
a zástupcom relevantných inštitúcií.
V informácii o stave financií SGS Ľ. Iglárová skonštatovala,
že finančné krytie kongresu je dostatočné. Veľkým prínosom bol
sponzorský príspevok 1000 EUR od firmy Nikon a 500 EUR od firmy
ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a. s.
Organizačné upresnenia: Skrátená exkurzia E bola pôvodne
plánovaná na dva dni, účastnícky poplatok sa bude platiť v hotovosti.
Zraz bude o až o 9.00. Trasu D bude viesť J. Madarás. Výklad o hrade

1. kategória
Vedecké práce autorov bez vekového obmedzenia –
nominovaní Uher et al. (American Mineralogists), Vojtko
et al. (Geological Quarterly). Obe práce sú tematicky
neporovnateľné, preto sa navrhlo ocenenie pre obe práce .
52

3. kategória
Vedecké monografie – Mišík a Reháková – tri monografie
venované separátne psefitickým horninám, dolomitom
a vápencom. Ocení sa súbor všetkých troch monografií a
ocenenie bude udelené obom autorom.

2. Zhodnotenie aktivít SGS – aktivity pobočiek,
odborných skupín a pridružených klubov za rok 2009
Hlavnou akciou SGS v roku 2009 bol Spoločný geologický
kongres SGS a ČGS v Bratislave. Realizácia naplánovaných akcií SGS
na rok 2009 bola prekontrolovaná podľa plánu aktivít SGS, ktorý bol
publikovaný v Geovestníku Min. Slovaca 3 – 4/2008.
Bratislavská pobočka – splnený plán za rok 2009. V rámci
Komisie pre nomenklatúru a terminológiu v mineráloch boli naviac
zorganizované seminár o terminológii sulfosolí a seminár o rtg.
práškovej difraktometrii a IR spektroskopii.
Banskobystrická pobočka – akcie v zmysle plánu na
rok 2009 sa neuskutočnili. Miesto nich sa pobočka zapojila do
organizácie:
– 10. paleontologickej konferencia českých, poľských a slovenských paleontológov,
– v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutočnili
viaceré prednášky a terénne semináre (napr. prednáška pre
deti na onkológii).
Košická pobočka – splnený plán za rok 2009
Veľkým prínosom bola aktivita Klubu učiteľov geovied (príloha
1). Do novembra 2009 sa uskutočnilo 8 stretnutí a jeden terénny
seminár v období prázdnin. Prednášku bude mať ešte do konca
kalendárneho roka doc. Kele. Akcie boli fokusované na učiteľov
a problematiku, ktorá im môže pomôcť pri výučbe. Odborné akcie
zabezpečovali mnohí špecialisti, napr. prof. Kraus, doc. Michalík.
Uskutočnil sa aj terénny seminár v Moravskom krase a Žďárskych
vrchoch v spolupráci s Karlovou univerzitou. Akcie na rok 2010 sú
zamerané na popularizáciu vedy. Na akciách sa môžu zúčastňovať
aj ďalší členovia SGS. Aktuálne dátumy konania akcií budú s
predstihom zasielané predsedovi a tajomníkovi SGS, ktorí ich budú
ďalej distribuovať členskej základni SGS.

4. kategória
Mapové diela – V. Bezák (red.) – súbor máp 1 : 200 000
5. kategória
Aplikovaná geológia – Ľ. Petro a kol. – Inžinierskogeologický slovník
6. kategória
Edukačné práce – bez nominácie
7. kategória
Popularizačné práce – J. Kráľ (Vznik slnečnej sústavy) a I.
Petrík (Pemza a bronz)
Uznesenie: Hlasovaním 10 pozitívnych hlasov oproti 3 zdržaným
hlasom boli uvedené práce odsúhlasené na ocenenie.
4. Prijatie nových členov SGS
O členstvo v SGS požiadali členovia Paleoklubu. Žiadosti
bolo vyhovené. Novými členmi SGS sa stávajú uvedení členovia
Paleoklubu, a tiež ďalší záujemcovia na základe individuálnych
žiadostí: Štefan Čík, Roman Tvarožka, Tomáš Michalík, Peter Holec,
Dušan Valent, Samuel Rybár, Silvia Droppová, Michal Karol, Peter
Barna, Juraj Littva, Gabriela Kučerová, Tomáš Fuksi, Michal Jánošík,
Jaroslav Kozák, Róbert Dudek, Marika Mikudíková, Libor Pukančík,
Júlia Zervanová, Michal Jamrich, Oskár Mažgút, Martin Vlačiky.
Členské preukazy SGS pre nových členov vyhotoví D. Magalová.
5. Rôzne
Kandidátka do výboru SGS – B. Beláček (TU Zvolen), P. Šefčík,
D. Pivko, D. Ozdín, P. Uher, D. Pipík, Z. Németh, Ľ. Iglárová, M. Kohút,
L. Šimon, M. Kováčová, M. Moravcová (kandidátka na hospodárku).
Kandidátka bola jednomyseľne prijatá .
Kandidátka do Národného geologického komitétu (NGK)
– M. Kohút, S. Rapant, P. Malík, BERG dodá kadidátov v priebehu
najbližších dní, v prípade PriF UK – najprv prebehne interný výber
na katedrách, SAV – J. Michalík, I. Broska, M. Janák. Kompletizácia
kandidátov bude 28. 9. 2009.
Zapísal: Z. Németh
Schválil: L. Šimon
V Bratislave, 23. 9. 2009

3. Návrhy na ocenenia SGS (Medaila Jána Slávika,
ďakovné listy, Múzeum roka)
Medaila Jána Slávika
Prof. RNDr. Peter Holec, CSc. – za dlhoročnú pedagogickú
a popularizačnú činnosť v paleontológii, odsúhlasené v pomere
9 : 1 : 0 (za : proti : zdržal sa hlasovania)
Ing. Slavomil Ďurovič, CSc. – za rozvoj kryštalografie a mineralógie na Slovensku a vo svete, tento rok 80. výročie narodenia,
schválené jednomyseľne.

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA ROZŠÍRENÉHO
VÝBORU SGS ZO DŇA 9. 12. 2009
Účastníci rokovania: podľa prezenčnej listiny
Priebeh rokovania:
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1. Otvorenie
L. Šimon privítal účastníkov zasadania. Zdôraznil, že
najvýznamnejšou udalosťou SGS v roku 2009 bol Spoločný
geologický kongres SGS a ČGS. Na jeho úspešný priebeh poukazuje
mnoho ďakovných telefonátov a mailov od českých partnerov. L.
Šimon poďakoval členom SGS, zapojeným do jeho organizácie. Ďalší
Spoločný geologický kongres bude v Příbrami v ČR. Jeho organizáciou
bol poverený bývalý predseda ČGS Petr Budil. Medzičasom došlo k
zmene vo vedení ČGS a novým predsedom sa stal Kryštof Verner.

2. kategória
Vedecké práce autorov do 35 rokov – 5 nominácií –
najvyššie bodové hodnotenie získala práca M. Ondrejku
et al. (Lithos) .

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA ROZŠÍRENÉHO
VÝBORU SGS ZO DŇA 10. 12. 2008
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SGS získala finančné prostriedky na výrobu 30 nových medailí.
Čestný člen SGS – RNDr. Jaroslav Lexa, CSc. – 5 : 0 : 4
– Prof. RNDr. Stanislav Jacko, CSc. – 7 : 0 : 2
Ďakovné listy SGS – Doc. RNDr. Pavel Fejdi, CSc. – pri príležitosti životného
jubilea a dlhoročnú vedeckú a pedagogickú činnosť
Múzeum roka –
– Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum – za
propagáciu geovied na Slovensku – 8 : 0 : 1

Účastníci rokovania: L. Šimon, J. Michalík, M. Kováčová, M. Kohút, P.
Uher, D. Ozdín, Ľ. Iglárová, D. Plašienka, Z. Németh.
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Informácia o programe 7. predvianočného seminára SGS
(11. 12. 2008 – 8.00-18.15)
3. Kongres SGS – ČGS 2009 – Informácia o úvodnom zasadaní organizačného výboru, celková stratégia kongresu
a postupnosť organizačných krokov
4. Plán činnosti SGS na rok 2009
5. Rôzne

4. Plán práce SGS na rok 2010 (pobočky, odborné
skupiny, kluby)
Správa SGS s plánom činnosti sa predkladá na Radu vedeckých
spoločností do 10. januára 2010. Do konca roka 2009 je potrebné
zaslať predsedovi a tajomníkovi SGS plány činnosti. Klub učiteľov
geovied plán už doručil.
Príkladom úspešného terénneho seminára bolo podujatie
Putikov vŕšok, na ktorom sa zúčastnilo 30 záujemcov.
M. Kohút – seminár: Datovanie minerálov, hornín, metamorfných, magmatických a metalogenetických procesov a tektonických
udalostí – apríl/máj 2010
M. Kováčová (Geologický klub) – Konferencia mladých geovedcov – Sv. Jur – Herľany – 29. apríl/1. máj 2010
L. Šimon – Terénny seminár – Bazaltový vulkán Šibeničný vrch
v Žiarskej kotline – október 2010
Košická pobočka – Seminár SGS a SALG – jar 2010
Terénny seminár – Gemerikum
Seminár SGS a SAIG – jeseň 2010
Termín nasledujúceho 9. predvianočného seminára SGS bude
9. 12. 2010 (štvrtok). Seminár bude venovaný 70. výročiu založenia
najstaršieho geologického časopisu „Geologické práce, Správy“.

1. Otvorenie – predseda L. Šimon.
2. Z. Németh: Informácia o programe 7. predvianočného
seminára SGS.
Uznesenie SGS 08/2008:
Medaila J. Slávika za výchovu novej generácie geológov, rozvoj a
propagáciu geológie na Slovensku bude udelená doc. RNDr. Jozefovi
Jablonskému, CSc.
Prijaté jednomyseľne.
Na vedomie: ďakovný list za propagáciu geológie – Múzem
TANAPu, ďakovný list RNDr. Milanovi Havrilovi, CSc., a prof. RNDr.
Milanovi Mišíkovi, DrSc.
Kritériá hodnotenia posterov v posterovej sekcii – vedecký
prínos a grafické spracovanie boli prijaté jednomyseľne. Komisia
hodnotiteľov: L. Šimon, Z. Németh, J. Michalík, P. Uher, D. Ozdín, M.
Kováčová. Ocenenie najlepšieho postera: možnosť nákupu máp a
geologickej literatúry z vydavateľstva ŠGÚDŠ vo výške 500 Sk (16,6
EUR; prepočtový kurz 30,1260 Sk/EUR).
3. L. Šimon – Kongres SGS – ČGS 2009 – prvé rokovanie
prípravných výborov SGS a ČGS sa uskutočnilo dňa 2. 12. 2008.
Spoločná kongresová webová stránka bude mať adresu: www.
geologickykongres.eu. Webovú stránku zabezpečuje a prevádzkuje
ČGS. Registrácia bude on-line, s využitím internetu. Miesto konania
kongresu – Bratislava – ŠGÚDŠ a SAV – 30. 9. 2009 – uvítací
program, odborný program kongresu 1. – 4. 10. 2009.
Program kongresu: 6 vyžiadaných prednášok. Sekcie: (1) petrológia, tektonika, geochémia, mineralógia a regionálna geológia,
(2) historická geológia a paleontológia, (3) aplikovaná geológia, (4)
informatika, GIS a DPZ.
Exkurzie: (1) Malé Karpaty – exkurzia s využitím autobusu, (2)
oblasť Pezinok – Modra – pešia geoturistická exkurzia, (3) Pálava
na Morave.
Dôležité termíny:
15. 12. 2008 – redakčná uzávierka 1. cirkulára a jeho distribúcia.
31. 1. 2009 – predbežná registrácia
15. 2. 2009 – distribúcia 2. cirkulára

5. Rôzne
Prihlášky za členov SGS –
Mgr. Katarína Budajová
Mgr. Mária Tóthová
RNDr. Viera Hojstričová, CSc.
Schválené jednomyseľne.
L. Šimon – informácia o KBGA v Thessalonikách (Solúne) a
požiadavka aktívnej účasti členov SGS
D. Ozdín, L. Šimon – členstvo v medzinárodných odborných
asociáciách – problematika zaplatenia členského za pridružené slovenské asociácie. Doteraz sa platby realizovali prevažne z projektov.
V súčasnosti je potrebné hľadať iné zdroje financovania. Koncepčné
riešenie bude predmetom diskusie počas Rady vedeckých spoločností. Predseda SGS ponúkne zastrešovanie danej problematiky,
a tým by sa mohol nájsť zdroj financovania.
Zapísal: Z. Németh
Schválil: L. Šimon
V Bratislave, 9. 12. 2009
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Priebeh rokovania:
1. Rokovanie otvoril predseda výboru SGS L. Šimon privítaním
prítomných a informáciou o programe rokovania.
2. Počas kontroly uznesení z predchádzajúcich zasadaní RR sa
konštatovalo ich splnenie. Rozpočet SGS na rok 2007 bol navýšený
na sumu 50 000 Sk, ktorá reprezentuje príspevok z Rady vedeckých
spoločností a finančnú sumu z členských príspevkov.
3. V roku 2007 v rámci SGS vykazovala zvýšenú aktivitu
bratislavská pobočka (7 odborných podujatí). Pobočka v Banskej
Bystrici pod vedením nového predsedu R. Pipíka obnovila svoju
činnosť po rok trvajúcom období stagnácie a presune personálnych
kompetencií. Košická pobočka zabezpečila odborné podujatia v
zmysle plánu na rok 2007. Prednáškové popoludnie a prezentácia
novej geologickej mapy regiónu Spišsko-gemerského rudohoria v
zmysle plánu sa nezrealizovalo, keďže aprobácia mapy sa uskutoční
až v roku 2008. Prezentácia nových geologických výsledkov členov
košickej pobočky SGS sa uskutoční v rámci Predvianočného seminára
13. 12. 2007. Navyše sa uskutočnila prezentácia výsledkov členov
SGS v ŠGÚDŠ, Regionálne centrum Košice, počas Dňa otvorených
dverí 12. 11. 2007. SGS dala vyrobiť 10 ks nových medailí – Medaila
Jána Slávika – v celkovej sume 19 000,- Sk. Keďže túto subdodávku
zrealizovala Kováčsko-umelecká stredná škola v Banskej Hodruši,
výboru SGS je k dispozícii aj matrica a v prípade potreby bude
možná výroba ďalších plakiet ešte v nižšej cenovej relácii. Ročne sa
predpokladá udelenie max. 2 – 3 ks medailí. Autorské práva sú v
prospech SGS zabezpečené.
4. Predvianočný seminár SGS „Nové poznatky o stavbe a vývoji
Západných Karpát“ sa uskutoční 13. 12. 2007. Venovaný bude 110.
výročiu narodenia významného karpatského geológa akademika Dimitrija Andrusova. Spoluorganizátor vedeckej časti podujatia Z. Németh konštatoval vysoký záujem odbornej verejnosti a prihlásenie
celkového počtu 40 prednášok a 8 posterov. Po posúdení doručených
abstraktov D. Plašienka a Z. Németh vypracovali program seminára,
ktorý bude členený na štyri časti. Dopoludnia so začiatkom o 8.00
bude zaradená 1. časť – Mineralógia, petrológia, geochémia, geochronológia a vulkanológia so sympóziom o mineráloch vzácnych
zemín a Nb-Ta, a tiež 2. časť – Environmentálna geológia. Popoludní
budú časti 3 – Geologická stavba a tektonický vývoj Západných Karpát a 4. – Sedimentológia, biostratigrafia a paleontológia. Ukončenie seminára sa očakáva po 20.00.
Z. Németh – vedúci redaktor časopisu Mineralia Slovaca –
vyzdvihol disciplínu, s akou prispievatelia zasielali do redakcie abstrakty prezentácií. Doručené príspevky sa priebežne spracúvajú na
opublikovanie do Geovestníka časopisu Mineralia Slovaca 4/2007.
Autori dostanú príspevky na imprimovanie po jazykovej korektúre
ešte priamo počas seminára.
Uznesenie 01/07:
Medaila Jána Slávika počas Predvianočného seminára 2007
bude po jednomyseľnom schválení rozšíreným výbor SGS udelená

3. Plán činnosti SGS na rok 2009:
Bratislavská pobočka:
Február – prednáška masív Ditrau (Rumunsko), marec –
prednáška Eurogranity 2008, apríl , geologická vychádzka – Devínske
Karpaty, jún – exkurzia na Putikov vŕšok, jeseň – inžinierskogeologický terénny seminár. December – spoluorganizovanie
výstavy minerálov a fosílií v Slovenskom národnom múzeu.
Banskobystrická pobočka:
Zoznam akcií bude dodaný do 20. 12. 2008.
Košická pobočka:
Február – Nové poznatky o geologickej stavbe a surovinovom
potenciáli východného Slovenska (SGS + Asociácia ložiskových
geológov), jún – geologická vychádzka do okolia Košíc, november
– prednáškové popoludnie SGS + Asociácia inžinierskych geológov.
4. Rôzne:
Noví záujemcovia o členstvo v SGS: Ing. Dušan Bulák, Dušan
Bulák, Radoslav Zajonc, Tomáš Drotár
Hlasovaním sa rozhodlo o prijatí týchto záujemcov.
D. Ozdín – komisia pre nomenklatúru a terminológiu v
mineralógii: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra nominoval Mgr. Ivetu
Vančovú, ďalšími členmi by mali byť M. Števko a P. Bačík.
Hlasovaním sa návrh prijal.
Zapísal: Z. Németh
Schválil: L. Šimon
V Bratislave, 10. 12. 2008

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA ROZŠÍRENÉHO
VÝBORU SGS ZO DŇA 4. 12. 2007
Miesto konania: zasadačka ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, Bratislava, 3. poschodie
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Informácia o činnosti SGS
4. Organizácia Predvianočného seminára SGS 2007
5. Valné zhromaždenie SGS
6. Plán činnosti SGS na rok 2008
7. Rôzne
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15. 4. 2009 – doručenie abstraktov a zaplatenie účastníckeho
poplatku, záväzná registrácia
Účastnícky poplatok (vložné, bez ubytovania, stravy
a exkurzie): 40 EUR
Organizačný výbor:
SK - L. Šimon, M. Kohút, Ľ. Iglárová, Z. Németh, P. Uher, I.
Broska
CZ – P. Budil, M. Ivanov, M. Kováčik, K. Verner, D. Buriánek a
J. Otava
Vedecký výbor za slovenskú stranu:
Ľ. Hraško, J. Michalík, M. Putiš, J. Janočko
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Mgr. Martina Ábelová – samostatný vedecký a vývojový
pracovník
Uznesenie 05/07:
Skupina pre štruktúrnu geológiu a tektoniku SGS (vedúci M.
Marko) bude spoluorganizátorom 6. konferencie Central European
Tectonic Studies Group (CETeG) v Upohlavi v dňoch 23. – 26. apríla
2008. Redakčné práce na vydaní zborníka abstraktov bude realizovať
Z. Németh.
Rozšírený výbor SGS prijal na vedomie tiež spoluorganizátorstvo SGS Československo-poľskej paleontologickej konferencie
12. – 13. 10. 2008 vo Varšave. Predseda SGS informoval o možnosti
organizovania dopravy členov SGS na podujatie mikrobusom.
Rozšírený výbor SGS prijal na vedomie informáciu o organizovaní geologickej exkurzie do Škandinávie vedúcim Ústavu geovied
TU J. Janočkom.
Rozšírený výbor SGS prijal na vedomie informáciu o záujme
Slovenského paleontologického klubu prevziať gesciu nad geologickým múzeom na Devíne, a odporúča vypracovať projekt na plánované práce.
Rozšírený výbor SGS požiadal vedúcich pobočiek SGS
v Bratislave (P. Uher), Banskej Bystrici (R. Pipík) a Košiciach (B. Žec)
o ukončenie vyberania členského na rok 2008 v mesiaci február
2008 a hospodára Ľ. Iglárovú o vystavenie potvrdeniek o zaplatení
členského. Súčasné preukazy SGS je možné využívať na zakúpenie
odbornej literatúry vo vydavateľstve VEDA s 15 % zľavou.
Zapísal: Z. Németh
Schválil: L. Šimon
V Bratislave, 4. 12. 2007

doc. H. Bystrickej. Ďakovné listy SGS budú udelené L. Dublanovi, M.
Elečkovi, A. Klincovi, P. Wagnerovi, Z. Krempašskej a Múzeu Spiša za
úspešnú a nápaditú propagáciu geológie.
5. Valné zhromaženie SGS sa uskutoční dňa 13. 12. 2007 od
1.30 v obedňajšom predele Predvianočného seminára. Zápis z valného zhromaždenia bude publikovaný v Geovestníku Mineralie Slovaca
4/2007.
6. Plán činnosti SGS na rok 2008 bude publikovaný v Geovestníku Mineralie Slovaca 4/2007. Predbežne na základe dodaných
materiálov od vedúcich pobočiek a odborných skupín sa očakáva
12 odborných podujatí v bratislavskej pobočke SGS, štyri podujatia
organizované košickou pobočkou SGS a tri podujatia organizované
banskobystrickou pobočkou SGS.
7. Na otvorenie Medzinárodného roka Zeme SGS získa z Rady
vedeckých spoločností finančnú podporu 10 000,- Sk.
Uznesenie 02/07:
Kvôli popularizácii geovied pre širokú verejnosť SGS v ŠGÚDŠ
v Košiciach zorganizuje v novembri 2008 Deň otvorených dverí
(zabezpečuje Z. Németh). Toto podujatie nadväzuje na úspešný Deň
otvorených dverí 2007, ktorý sa v konal v Košiciach 12. 11. 2007
a zúčastnilo sa na ňom vyše 200 záujemcov.
Uznesenie 03/07:
Vedenie Českej geologickej spoločnosti navrhlo predsedovi SGS
L. Šimonovi zorganizovať spoločné geologické terénne podujatie v
roku 2009. RR zobral túto informáciu na vedomie a poveril predsedu
SGS na zaslanie pozitívnej odpovede. V organizačnom výbore na toto
podujatie bude okrem členov užšieho výboru aj P. Uher.
SGS bude prioritne podporovať terénne geologické vychádzky
a exkurzie. Medzi účastníkmi sa očakáva širšie zapojenie študentov
a laickej verejnosti. Z tohto pohľadu majú prioritu:
– Terénny sekvenčno stratigrafický kurz – Prístodolok
a Hlboča pri Smoleniciach. (Zabezpečuje: J. Michalík; 24.
apríl 2008)
– 14. terénny seminár v Malých Karpatoch (Zabezpečuje: J.
Michalík, P. Uher; 8. máj 2008)
– Geologická exkurzia do Tribeča (Zabezpečuje: M. Kohút a P.
Uher; 27. september 2008)
– Geologická exkurzia do regiónu Spišsko-gemerského
rudohoria. Prezentácia novej geologickej mapy regiónu v
mierke 1 : 50 000. (Zabezpečuje: J. Kobulský a Z. Németh;
23. september 2008)
Uznesenie 04/07:
Za nových členov SGS sa od 1. 1. 2008 prijímajú:
RNDr. Rastislav Demko, PhD. – Banská Bystrica – geológ
Ing. Norbert Hudec – Nitra – banský inžinier, odborný radca
RNDr. Roberta Prokešová, PhD. – Banská Bystrica – vedecký
pracovník
Ing. Sidónia Staňová – Košice – ropná geológia
Mgr. Peter Ledvák – Bratislava – doktorand

ZÁPISNICA Z ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS
ZO DŇA 18. 5. 2006
Rozšírený výbor SGS zasadal s takýmto programom:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia úloh
3. Informácia o činnosti výboru SGS
4. Rôzne
Rozšírený výbor SGS otvoril a viedol predseda SGS L. Šimon.
Predseda SGS informoval o kontrole plnení úloh SGS a o činnosti
výboru SGS za prechádzajúce obdobie. Ľ. Iglárová prezentovala
stručnú informáciu o ekonomike SGS. Do diskusie sa zapojili J.
Michalík, M. Kohút, B. Žec, L. Šimon a Ľ. Iglárová.
Rozšírený výbor SGS prijal počas rokovania uznesenie:
Uznesenie 1/1/2006: RV SGS berie na vedomie pridelenie
príspevku z Rady vedeckých spoločností v sume 40 000 Sk, a to
na akcie a prevádzkové náklady SGS: 1. výročný seminár SGS, 2.
medzinárodné stretnutie zberateľov, 3. seminár – štruktúrna
geológia a petrológia, 4. geologická exkurzia – nové výsledky
geológie Považského Inovca, 5. geologická vychádzka do okolia
Košíc, 6. geologické vychádzky do okolia Bratislavy, 7. tlač Mineralia
Slovaca.
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Uznesenie 2/1/2006: RV SGS udeľuje diplom čestný člen
SGS prof. Stefanovi Karamatovi a prof. Alexandrovi Grubicovi s
odovzdaním diplomov na 18. kongrese KBGA 4. 9. 2006.
Uznesenie 3/1/2006: RV SGS prijíma Mgr. Juraja Betáka
12.12. 1978 za riadneho člena SGS.
Uznesenie 4/1/2006: RV SGS berie na vedomie prípravu
členského preukazu SGS a odporúča, aby oficiálne odovzdávanie
preukazov bolo na vianočnom seminári SGS.
Uznesenie 5/1/2006: RV SGS berie na vedomie zapojenie
sa SGS cez Národný geologický komitét do Medzinárodného roka
planéty Zem (s rokmi v triáde 2007 – 2009).
Zapísal: Z. Németh
Schválil: L. Šimon
V Bratislave 18. 5. 2006

a stave finančných prostriedkov v závere roka 2005 prezentovala
hospodárka RNDr. Ľubica Iglárová. Konštatoval sa vyrovnaný
rozpočet. Keďže v tomto roku došlo k prekročeniu sumy 300 000,- Sk,
vypracované bude daňové priznanie. Z Rady vedeckých spoločností
pri SAV bol listom potvrdený transfer sumy 10 000,- Sk v prospech
redakcie časopisu Mineralia Slovaca. Vedecký tajomník SGS
Ing. Németh zabezpečí zaslanie Rade vedeckých spoločností dvoch
kompletných ročníkov 2004 a 2005 časopisu s Geovestníkom.
4. Pri zostavovaní plánu činnosti SGS na rok 2006 boli
predložené plány jednotlivých pobočiek a odborných skupín SGS.
Publikovanie týchto plánov v najbližšom Geovestníku Mineralie
Slovaca v marci 2006 zabezpečí vedecký tajomník SGS Ing. Németh.
5. Hlasovaním členov rozšíreného výboru sa jednomyseľne
rozhodlo o prijatí do SGS troch nových záujemcov:
Mgr. Vladimír Černák; cernak@fns.uniba.sk
Ján Schlőgl, PhD.; schlogl@nic.fns.uniba.sk

ZÁPISNICA Z ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS
ZO DŇA 14. 12. 2005

Predseda SGS Dr. Šimon zdôraznil, že júnový kongres SGS bol
dobrou stimuláciou na zaplatenie členských poplatkov u viacerých
neplatiacich členov. Zvýšiť pocit spolupatričnosti ku slovenskej
geologickej komunite, reprezentovanej SGS, by malo aj vytvorenie
a distribúcia členských preukazov SGS (grafickú realizáciu zabezpečí
vedecký tajomník Ing. Németh). Súčasne sa vytypujú odborné
podujatia (napr. burzy zberateľov minerálov), ktoré spolusponzoruje
SGS, a na ktoré by mali členovia SGS po predložení preukazu voľný
vstup. Informovanosť o SGS na odborných podujatiach mimo SGS by
zvýšilo vypracovanie reprezentatívneho postera (plagátu), ktorý by
bol počas týchto odborných podujatí vystavený. Návrh grafického
stvárnenia vypracuje Ing. Németh. Predseda Dr. Šimon uviedol,
že SGS dostala k dispozícii nový dataprojektor, ku ktorému by mal
v januári pribudnúť aj notebook. Predseda Dr. Šimon zreferoval
o dvoch zasadaniach geologickej rady ministra ŽP, na ktorých
sa zúčastnil za SGS. Hlavnou úlohou v tejto pre geológiu menej
priaznivej dobe je geológiu a jej výsledky verejne propagovať a
vniesť informáciu o jej význame do vedomia občanov. Na túto
popularizáciu je možné využiť aj podujatia a finančné prostriedky
v rámci Roka Zeme (2006 – 2009). Dr. Uher zreferoval o priebehu
zjazdu Poľskej geologickej spoločnosti, a tiež záujme Českej
geologickej spoločnosti zorganizovať spoločný česko-slovenský
zjazd, ktorý by sa v budúcnosti mohol uskutočňovať epizodicky.
Diskutovalo sa o účasť na kongrese KBGA. Keďže zo Slovenska by sa
na kongrese reálne mohlo zúčastniť cca 25 ľudí, Dr. Šimon uviedol
možnosť zabezpečenia spoločnej autobusovej dopravy, ktorú by
zabezpečila SGS a umožnila by účastníkom kongresu znížiť náklady
na dopravu. Rozhodnutie bude možné až po zistení definitívnej
účasti na kongrese (máj 2005 – zaplatenie vložného na konferenciu).
Zapísal: Z. Németh
Schválil: L. Šimon
V Bratislave 14. 12. 2005
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Ing. Jana Frankovská, CSc.; jana.frankovska@gmail.com

Dátum konania: 14. 12. 2005 o 14.00 hod.
Miesto konania: Veľká sála Dionýza Štúra, ŠGÚDŚ, Mlynská
dolina 1, Bratislava
Program rokovania rozšíreného výboru SGS:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia úloh
3. Informácia o činnosti SGS
4. Plán činnosti SGS na rok 2006
5. Rôzne
Priebeh rokovania:
1. Rokovanie otvoril predseda výboru SGS RNDr. L. Šimon, PhD.,
privítaním prítomných a oboznámením s programom rokovania,
ktorý bol prijatý bez pripomienok.
2. Kontrola plnenia uznesení z valného zhromaždenia SGS sa
realizovala podľa bodov zápisu zo dňa 10. 3. 2005. Konštatovalo sa
splnenie všetkých bodov uznesenia.
3. S priebehom kongresu SGS na Medvedej hore pri
Zemplínskej Šírave, ktorý bol zorganizovaný košickou pobočkou SGS
a uskutočnil sa 20. – 23. 6. 2005, oboznámil prítomných vedecký
tajomník SGS Ing. Z. Németh, PhD. Skonštatoval vysokú odbornú
úroveň kongresu i terénnych exkurzií, početnú medzinárodnú
účasť a v neposlednej miere aj jeho kultúrny a spoločenský záber,
zameraný na prezentáciu východoslovenského regiónu. Úspešnosť
podujatia dokladajú aj početné ďakovné listy a fotografie zasielané
účastníkmi kongresu. Informácie o kongrese sú trvale dostupné na
www.gssr-ke.sk a www.geology.sk.
Diskusný príspevok o etike pri geologickom výskume a etickej
komisii pripravil na publikovanie podpredseda SGS RNDr. Milan
Kohút, CSc. V prípade, ak by nastala situácia konkrétneho etického
sporu, SGS vypracuje stanovisko, ktorým sa ku vzniknutému sporu
vyjadrí. Prof. D. Plašienka, CSc., informoval o činnosti Národného
geologického komitétu. Referát o hospodárení SGS v roku 2005

LAUREÁTI MEDAILY JÁNA SLÁVIKA SLOVENSKEJ
GEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
Ladislav Šimon1, Monika Kováčiková1 a Silvia Antolíková2
1
2

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 81704 Bratislava
Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava

Slovenská geologická spoločnosť (SGS) oceňuje osobnosti
geologickej komunity Medailou Jána Slávika už 40 rokov. Medaila
Jána Slávika patrí medzi najstaršie ocenenie udeľované inštitúciami
v Slovenskej republike. O udelení medaily Jána Slávika rozhoduje
rozšírený výbor Slovenskej geologickej spoločnosti hlasovaním
na svojom riadnom zasadnutí. Medaila Jána Slávika patrí
medzi najvýznamnejšie ocenenia, ktoré sú udeľované na Slovensku
spolu s oceneniami Cena Dionýza Štúra, ktorú udeľuje Štátny
geologický ústav Dionýza Štúra, Medaila Dimitrija Andrusova, ktorú
udeľuje Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Medaila
akademika Bohuslava Cambela, ktorú udeľuje Ústav vied o Zemi
Slovenskej akadémie vied a Cena Jána Pettka, ktorú udeľuje Národný
geologický komitét Slovenskej republiky. Laureáti si Medailu Jána
Slávika prevzali počas významných geologických podujatí. SGS
udelené ocenenie v roku 2020 odovzdá laureátovi M. Danišíkovi
pôsobiacemu dlhodobo v zahraničí, ak epidemická situácia
s pandémiou Covid19 bude prípustná. Tu je zoznam 74 laureátov
Medaily Jána Slávika:

18. prof. RNDr. C. Varček, CSc., 1988
19. doc. Ing. R. Marschalko, DrSc., 1989
20. prof. Ing. F. Čech, DrSc., 1989
21. RNDr. Ing. J. Burian, CSc., 1991
22. RNDr. A. Biely, CSc., 1994
23. RNDr. O. Franko, DrSc., 1994
24. RNDr. P. Grecula, DrSc., 1994
25. RNDr. A. Tužinský, 1994
26. Emília Mašurová, 1994
27. RNDr. M. Háber, CSc., 1997
28. prof. RNDr. S. Jacko, DrSc., 1997
29. RNDr. M. Maheľ, DrSc., 1997
30. RNDr. J. Michalík, DrSc., 1997
31. doc. Ing. R. Rudinec, DrSc., 1997
32. RNDr. V. Konečný, CSc., 1999
33. RNDr. M. Rakús, CSc., 1999
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34. prof. RNDr. J. Rojkovič, DrSc., 1999
1. RNDr. Ľ. Ivan, CSc., 1980

35. prof. RNDr. J. Šefara, DrSc., 1999

2. RNDr. O. Samuel, DrSc., 1981

36. prof. RNDr. D. Vass, DrSc., 1999

3. M. Sláviková, 1982

37. RNDr. J. Vozár, DrSc., 1999

4. RNDr. O. Fusán, DrSc., 1982

38. prof. RNDr. R. Ondrášik, DrSc., 2000

5. RNDr. J. Bystrický, DrSc., 1982

39. RNDr. J. Lexa, CSc., 2001

6. prof. RNDr. V. Pokorný, DrSc., 1982

40. doc. RNDr. P. Reichwalder, CSc., 2001

7. prof. RNDr. Z. Pouha, DrSc., 1982

41. RNDr. D. Kubínyi, CSc., 2001

8. Hanušovské múzeum, 1982

42. doc. RNDr. M. Hrašna, PhD., 2004

9. prof. RNDr. D. Hovorka, DrSc., 1983

43. prof. RNDr. I. Kraus, DrSc., 2005

10. prof. RNDr. K. Štelcl, DrSc., 1983

44. doc. RNDr. M. Kaličiak, DrSc., 2005

11. prof. Ing. M. Matula, DrSc., 1984

45. prof. RNDr. M. Kováč, DrSc., 2005

12. Bratislavský hrad – Numizmatická spoločnosť, 1984

46. doc. RNDr. R. Holzer, CSc., 2006

13. doc. RNDr. Z. Roth, DrSc., 1984

47. doc. RNDr. H. Bystrická, CSc., 2007

14. RNDr. J. Gašparik, CSc., 1985

48. doc. RNDr. J. Jablonský, CSc., 2008

15. Ing. J. Kuráň, CSc., 1985

49. Geologická služba Českej republiky, 2009

16. rodičia Jána Slávika, 1987

50. Česká geologická spoločnosť, 2009

17. prof. RNDr. M. Mišík, DrSc., 1987

51. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2009
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52. prof. RNDr. Anna Vozárová, DrSc., 2009

64. prof. RNDr. E. Krist, CSc., 2015

53. prof. RNDr. P. Holec, CSc., 2009

65. prof. RNDr. J. Klembara, DrSc., 2015

54. doc. RNDr. P. Wagner, CSc., 2009

66. prof. RNDr. P. Šajgalík, DrSc., 2015

55. RNDr. E. Brestenská, CSc., 2009

67. prof. RNDr. M. Bielik, DrSc., 2015

56. Ing. S. Ďurovič, CSc., 2009

68. prof. RNDr. D. Reháková, CSc., 2015

57. Ing. L. Sombathy, 2010

69. prof. RNDr. M. Putiš, DrSc., 2015

58. prof. RNDr. R. Musil, DrSc., 2011

70. Mgr. Z. Venera, PhD., 2017

59. Geologický ústav SAV, 2013

71. RNDr. M. Kohút, CSc., 2017

60. prof. RNDr. D. Plašienka, DrSc., 2013

72. prof. RNDr. J. Majzlan, 2019

61. Mgr. M. Gregor, PhD., 2014

73. RNDr. P. Budil, Ph.D., 2019

62. RNDr. M. Janák, DrSc., 2014

74. Dr. M. Danišík, PhD., 2020

Laureáti Medaily Jána Slávika Slovenskej geologickej spoločnosti.

63. Mgr. P. Vršanský, PhD., 2014
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Inštrukcie autorom
Mente et Malleo (MeM) je oficiálny spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti (SGS). Je to elektronický informačný spravodajca pre široké
spektrum geologických vied, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Štruktúra časopisu pozostáva z nasledujúcich rubrík:
Slovenská geologická spoločnosť – správy zo života spoločnosti, kalendár akcií
Články – krátke vedecké, odborné a vedecko-populárne príspevky
Reportáže – odborné reportáže z vedeckých podujatí, prednášok a exkurzií
Prednášky, semináre, konferencie – abstrakty zo seminárov, konferencií
5. Recenzie – recenzie vedeckých, odborných a popularizačných publikácií s geologickou tematikou
6. Kronika, jubileá, výročia – informácie o významných udalostiach, životných jubileách, spomienkach a výročiach osobností slovenskej
geológie
7. Fórum – diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie od členov a sympatizantov SGS
8. Fotogaléria – komentované autorské fotografie geologických zaujímavostí z celého sveta
9. Inzercia

Príspevky
Príspevky pozostávajú z textu (vrátane súhrnu použitej literatúry), obrazových príloh a tabuliek.
Texty
Redakcia prijíma všetky príspevky týkajúce sa geológie a príbuzných vied. Texty sú v slovenskom jazyku, ale je možné publikovať aj texty v českom
alebo anglickom jazyku. Rozsah príspevkov (okrem súhrnu abstraktov zo seminárov a konferencií) je obmedzený na 15 strán čistého textu na
A4 pri riadkovaní 1,5. Príspevky nie sú honorované. Vedecké a odborné články sú recenzované. Text príspevku by mal byť členený nasledujúcou
formou:
1. názov práce,
2. meno a priezvisko autora či autorov bez titulov, adresa pracoviska alebo bydliska, kontaktná e-mailová adresa korešpondenčného autora,
3. pri vedeckých a odborných textoch je vhodné pripojiť anglický abstrakt v rozsahu max. 200 slov, 5 – 10 kľúčových slov v anglickom jazyku
a krátke zhrnutie (conclusion), pri vedecko-populárnych nie sú nutné,
4. vlastná práca, rozsiahlejšie príspevky by mali byť štruktúrované do kapitol,
5. literatúra,
6. texty k obrázkom a tabuľkám.
Príspevok by mal byť napísaný v niektorej z verzií textového editora MS Word s riadkovaním 1,5, font Times New Roman, veľkosť písma 12, pokiaľ
možno bez použitia štýlov, odsadzovania odsekov a špeciálneho editovania. Text bude editovaný redakciou.
Literatúra
Súhrn literatúry na konci príspevku je samostatnou kapitolou s názvom Literatúra. Súhrn musí obsahovať všetky citácie uvedené v texte. Pri
citáciách v texte používajte formu: Novák & Kováč (2005); (Novák, 2011); (Novák, 2011; Novák & Kováč, 2005; Novák et al., 2016); (Novák – in
Kováč et al., 2010).
Citácie prác sú zoradené abecedne a upravené by mali byť takto:
Citácie článkov v časopisoch
Novák, J., 2011: Geologická stavba a tektonické pomery Ďumbierskych Tatier. Acta Geologica Carpathica, 29, 30 – 47. Novák, J. & Kováč, S., 2005:
Amonity a stratigrafia trangošských vápencov v jure tatrika v Nízkych Tatrách. Palaeontologica Slovaca, 16, 223 – 248.
Citácie knižných publikácií
Novák, J., Fehér, A., Tkáč, R., Lomnický, T. & Haraj, P., 2016: Atlas textúr a štruktúr sedimentárnych hornín. VEDA (Bratislava), 245 s.
ISBN 978-85-123-4569-1.
Citácie kapitol v knihách
Horváth, D., 1996: Paleoalpínske deformačné štádiá v tatriku, fatriku a hroniku Malých Karpát. In: Haluška, E. & Helšmíd, F. (eds.): Tektonika
jadrových pohorí Západných Karpát. ACADEMIA NATURA (Banská Bystrica), 143 – 167. ISBN 268-85-345-3468-8.
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Citácie konferenčných príspevkov
Veľký, A., Hermann, M. & Vysocký, D., 2013: Vplyv ropných látok z prevádzky čerpacích staníc na kvalitu podzemných vôd v povodí Handlovky In:
ORGANICA 2013, Spoločnosť slovenských geochemikov, 11. – 12. 9. 2013, Prievidza, Slovenské chemické zvesti. Abstrakty z konferencie, 6, 234.
Citácie webových stránok
Ak je autor webovej stránky známy, uvedie sa jeho meno a rok uverejnenia informácie. Ak je neznámy, resp. ide o inštitucionálne dielo: Geologická
mapa Slovenska M 1 : 50 000 [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013. [cit. Doplň presný dátum citácie]. Dostupné na
internete: http://mapserver.geology.sk/gm50js.
Obrazová príloha
Obrazové prílohy, fotografie a tabuľky zasielajte už finálne upravené, vo formáte JPEG, TIFF, pdf. v rozlíšení minimálne 300 dpi, pri JPEG obrázkoch
vo veľkosti min. 3000 x2 000 pixelov, resp. cca 1,5 MB. Ideálne je posielať obrázky nekomprimované, nie však vo formáte RAW. Prílohy (vrátane
tabuliek) nebudú už redakciou upravované, preto dbajte na ich čitateľnosť a výpovednú hodnotu aj po zmenšení. Obrázky a tabuľky posielajte
osobitne, nielen komprimovane včlenené v texte, riadne označené, s uvedením autora prílohy.
Zasielanie príspevkov, komunikácia s redakciou
Príspevky v elektronickej podobe posielajte na e-mailovú adresu geoljama@savba.sk.; resp. geolsisa@savba.sk. V prípade väčších súborov (nad
10 MB) je vhodné je vhodné použiť niektorý úložný server, napríklad uschovna.cz; wetransfer.com.
Etický kódex
Autori príspevkov určených na publikovanie v Mente et Malleo (MeM) sa riadia všeobecnými zásadami autorskej etiky. Je to najmä vedecká
korektnosť údajov, správne citovanie prevzatých podkladov a iných autorov, dodržiavanie zásad autorského a duševného vlastníctva. Príspevky
nesmú dehonestovať iných ľudí, útočiť na iné názory bez relevantných argumentov a dôkazov. Redakcia si vyhradzuje právo po kolektívnom
posúdení odmietnuť celý príspevok alebo jeho časti, ktoré by boli v rozpore s vedeckou alebo morálnou etikou. Príspevky nie sú profesionálne
jazykovo upravované, redakcia však má právo na základnú gramatickú a štylistickú kontrolu a úpravu, prípadne na zaradenie adekvátnych
medzinadpisov alebo odsekov.
Adresa redakcie:
Slovenská geologická spoločnosť, Mlynská dolina 3962/1, Bratislava 811 04, Slovenská republika, info@geologickaspolocnost.sk
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