
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS ZO DŇA 19.1. 2017 

 

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 M. Kováčová a 

schvaľovateľom L. Šimon. 

 

2. Návrh plánu práce SGS na rok 2017 

SGS bude v roku 2017 spolupracovať pri organizovaní nasledovných 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 semináru, 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. 

 

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.  

 

4. Príprava Otvoreného geologického kongresu ČGS a SGS 2017 

M. Kováčová navrhla, aby sa súbežne s Otvoreným geologickým kongresom 2017 (OGK 

2017) konala medzinárodná konferencia 18. česko-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. 

Predsedom 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) 

 

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 sa 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. predvianočný geologický seminár 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) 

 

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 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 semináru. Prítomní boli oboznámení o 

možnosti 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 

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 sa rokovanie RVSGS 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. 

 

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 19.1. 2017 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


