
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 SGS“) a oboznámil ich s programom rokovania. Za zapisovateľa zápisnice bola 

zvolená S. Antolíková, overovateľom bola M. Kováčová a schvaľovateľom L. Šimon. 

 

2. Prvé rokovanie nového Rozšíreného výboru SGS pre 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. 

 

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 a 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. 

 

4. Plán pracovných aktivít SGS pre rok 2018 

SGS bude v roku 2018 spolupracovať pri organizovaní nasledovných medzinárodných 

konferencií: 19. česko-slovensko-poľská paleontologická konferencia SGS bude opäť 

hlavným organizátorom 17. PVS SGS predvianočného geologického semináru , 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 semináru (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 predseda 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 GEOLOGY“, v rámci ktorej by odzneli prednášky v trvaní 5 min. + 1 min. diskusia.  

 

Návrh bol prijatý. (Za: 14 Proti: 0 Zdržal sa: 1) 

 

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 i príspevky zo 16.PVS SGS, 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. 

 

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 Hupkova  

Mgr. Tomáš Potočný 

RNDr. Čestmír Tomek, CSc. 

 

(Hlasovanie: Za: 15, Proti: 0, Zdržal sa: 0) 

 

6. 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 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, tajomník SGS 

Overila: M. Kováčová, predseda Bratislavskej pobočky SGS 

Schválil: L. Šimon, predseda SGS                                                   V Bratislave, dňa 5.2.2018 


