ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS ZO DŇA 7.4. 2016
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 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.-16.04.2016, Sv. Jur), Jurassica 2016
a Berriasian WG workshop, 20. – 23. 04. 2016, Smolenice); ESSEWECA (december 2016,
PriF UK v Bratislave) .
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 Kongresové centrum 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 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.-17.06. 2017.
Návrh bol jednomyseľne prijatý. (Za: 13 Proti: 0 Zdržal sa: 0)
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.

Zodpovedným a zároveň výkonným

redaktorom 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 SpravodajcuMeM, 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, fotografie geologických zaujímavostí a iných popularizačných
príspevkov. Obrazové a obsahové spracovanie tém by malo zodpovedať cieľovej skupine
čitateľov, ktorými budú jednak členovia komunity, ale aj 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).
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. Rôzné a diskusia.
Z. Németh informoval o konaní stretnutia v rámci projektu EU MINATURA 2020 - báza pre
novú celoeurópsku a národnú legislatívu a ochranu ložísk nerastných surovín. Stretnutie sa
uskutočnilo v apríli na ŠGÚDS. Informoval o začiatku komunikácie medzi ministerstvami
SR, geologickými organizáciami, ZMOS-om a aktivistami ohľadom nových zákonov
riešiacich surovinovú základňu Slovenska ako i celej Európy.
Záver
L. Šimon poďakoval členom rozšíreného výboru SGS za aktívnu účasť na zasadnutí a ukončil
rokovanie.
Zapísala: S. Ozdínová, tajomník SGS
Overila: M. Kováčová, predseda Bratislavskej pobočky SGS
Schválil: L. Šimon, predseda SGS
V Bratislave, dňa 12.4.2016

