
SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ 

 
ZÁPISNICA Z ROKOVANIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS 

04. 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 
 
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 skonštatovalo ich splnenie. 
Rozpočet SGS pre rok 2007 bol navýšený na sumu 50 000 Sk, ktorá reprezentuje príspevok 
z Rady vedeckých spoločností a finančnú čiastku 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. Naviac sa uskutočnila prezentácia výsledkov 
členov SGS na ŠGÚDŠ Regionálne centrum Košice počas Dňa otvorených dverí 12. 11. 
2007. 

SGS dalo vyrobiť 10 ks nových medailí – Slávikova plaketa – 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 
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výroba ďalších plakiet ešte v nižšej cenovej relácii. Ročne sa predpokladá udelenie max. 2-3 
ks Slávikových plakiet. 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 skonštatoval 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 sú priebežne 
spracovávané na opublikovanie do Geovestníka časopisu Mineralia Slovaca 4/2007. Autori 
dostanú príspevky na imprimovanie po jazykovej korektúre ešte priamo počas seminára. 
 
Uznesenie 01/07: 
Slávikova medaila počas Predvianočného seminára 2007 bude po jednomyselnom schválení 
rozšíreným výbor SGS udelená 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 13:30 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: 
Z dôvodu popularizácie geovied pre širokú verejnosť SGS na 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 ho 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. 
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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 Tribča. (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 
Mgr. Martina Ábelová – samostatný vedecký a vývojový pracovník 
 
Uznesenie 05/07: 
Skupina pre štruktúrnu geológiu a tektoniku SGS (vedúci M. Marko) bude spoluorganizáto-
rom 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 s prípade 
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 doporučuje 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. 
 
Bratislava 04. 12. 2007 
 

Zapísal:  Ing. Zoltán Németh, PhD. 
        vedecký tajomník SGS 
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