
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS ZO DŇA 30.5. 2019 

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 zasadnutí 

členov 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. Informácia o príprave Otvoreného geologického kongresu Beroun 2019  

L. Šimon informoval prítomných o pomerne nízkom záujme zo strany slovenských geológov 

zúčastniť sa na OGK v Beroune. Navrhol, aby bol predĺžený termín registrácie a deadline na 

posielanie abstraktov.  

M. Kováčová upozornila prítomných na absenciu koordinácie termínov jednotlivých 

kongresov a workshopov, čo vedie k nízkej účasti ich účastníkov. Navrhla, aby sa už počas 

konania OGK 2019 iniciovalo  stretnutie zástupcov organizátorov tradičných konferencií 

(CSOG kongres, CETEG, ESSEWECA, CS-SK-PL paleontologický seminár ...) zo 

slovenskej a českej strany za účelom efektívnejšej koordinácie termínov konania týchto 

podujatí.  

J. Michalík bol poverený, aby predniesol na Národnom geologickom komitéte návrh na 

zriadenie a správu Kalendára udalostí, v ktorom by sa zobrazovali blížiace sa podujatia, čím 

by sa dosiahla vyššia informovanosť v rámci geologickej komunity. 

 

Návrhy boli jednomyseľne prijaté. (Za: 10, Proti: 0 Zdržal sa: 0) 

 

3. Rôzne a diskusia 

Prítomní boli oboznámení s návrhom J. Luptákovej, vedúcej banskobystrickej pobočky, aby 

sa rokovania Rozšíreného výboru uskutočňovali prostredníctvom telemostu alebo skypu.  

V rámci propagácie geológie bol poverený M. Hyžný organizovaním prednášok zameraných 

na nové výsledky geologického výskumu na Slovensku. Prednášky by sa začali konať od roku 

2020, s mesačnou periodicitou.  

V rámci propagácie geológie pre najmladšiu generáciu M. Hyžný navrhol častejšie 

organizovanie prednášok pre školy a zorganizovanie detského letného tábora s geologickým 

programom. 

Prítomní sa zhodli na tom, že počas PVS 2019 sa uskutoční stretnutie dôchodcovskej 

základne SGS a bude im navrhnutá možnosť pravidelného stretávania sa pod patronátom 

SGS. 

 

4. Prijatie nových členov SGS: Za nového člena SGS sa prihlásil Bc. Slavomír Štefánik.  

 

L. Šimon na záver poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí a ukončil rokovanie. 

Najbližšie rokovanie sa uskutoční v septembri na OGK v Beroune 2019. 

Zapísala: S. Antolíková, tajomník SGS 

Overila: M. Kováčová, predseda Bratislavskej pobočky SGS 

Schválil: L. Šimon, predseda SGS 

Bratislava, dňa 3.6.2019 


