
 
 
     
 

 

 

 

         Zápisnica Rozšíreného výboru Slovenskej geologickej spoločnosti zo dňa 9.2. a. 10. 2. 2022  

Predseda SGS L. Šimon otvoril online rokovanie členov Rozšíreného výboru Slovenskej 

geologickej spoločnosti (RV SGS) v čase prebiehajúcej pandémie vírusu Covid 19 emailom 

dňa 9.2 2022 s tým, že do 10. 2.2022 do 16.00 h. mali členovia RV SGS možnosť per rollam 

hlasovať k predloženým bodom rokovania.  

L. Šimon požiadal o súhlas RV SGS (v zmysle stanov SGS) na zvolanie Valného 

zhromaždenia SGS na deň 9.6. 2022 od 9.00 hod. do Sály Dionýza Štúra ŠGÚDŠ v 

Bratislave, keď by v tom čase už mala byť pandemická situácia Covid 19 prístupná.  

Per rollam hlasovania sa zúčastnilo 22 z 23 oslovených členov Rozšíreného výboru SGS 

a návrh bol prijatý.  

Počas VZ SGS sa uskutočnia voľby do orgánov Slovenskej geologickej spoločnosti a 

Národného geologického komitétu. Posielanie návrhov kandidátov do výboru SGS  bude na 

mailovú  adresu tajomníka SGS S. Antolíkovej antolikovasilvia@gmail.com do 30.4.2022.  

Navrhnutý kandidát do výboru SGS musí mať zaplatené členské najmenej za 3 roky teda aj 

tento rok 2022 (len ten môže byť zvolený alebo voliť nových členov výboru SGS a NGK). 

Navrhnutý kandidát musí dať písomný súhlas, ktorý doručí tajomníkovi SGS na emailovú 

adresu uvedenú vyššie. Zoznam kandidátov do výboru SGS bude zverejnený dňa 9.5. 2022 na 

internetovej stránke SGS https://www.geologickaspolocnost.sk. Prípravu voľby členov NGK 

organizuje predseda NGK M.Kohút.  

Voľby členov SGS a NGK  sa uskutočnia počas VZ SGS. 

  

L. Šimon požiadal členov RVSGS o prijatie nového člena SGS Mariána Holického, 

ktorý sa prihlásil do Klubu učiteľov geovied SGS. Per rollam hlasovania sa zúčastnilo 22 z 23 

oslovených členov Rozšíreného výboru SGS a návrh bol  prijatý.  

D. Plašienka navrhol, aby tradičnú súťaž o najlepšie vedecké geologické práce publikované 

za roky 2018–2019 sa rozšíril aj na roky 2020 a 2021. Preto rozhodol Rozšírený výbor SGS 

súťaž o najlepšie vedecké geologické práce publikované rozšíriť aj za roky 2020–2021. 

Nominácie na ocenenia geologických prác za roky 2018 až 2021 posielali koordinátorovi 

súťaže  D. Plašienkovi na email dusan.plasienka@uniba.sk s krátkou charakteristikou 

významu práce s priloženým PDF publikovanej práce (u monografií a rukopisov stačí titulný 

list). Nominácie na ocenenia v jednotlivých kategóriách môžete posielať priebežne, ale 

najneskôr do 30.4. 2022. Per rollam hlasovania sa zúčastnilo 22 z 23 oslovených členov 

Rozšíreného výboru SGS a návrh bol  prijatý. 

Na záver L. Šimon vyhodnotil hlasovanie a ukončil e-poradu členov RV SGS. 

Zapísala: S. Antolíková, tajomníčka SGS                                                                                                                                          

Overila: M. Kováčová, podpredseda SGS                                                                                                                                                           

Schválil: L. Šimon, predseda SGS                                             V Bratislave 11.2. 2022 
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