
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS ZO DŇA 16.7.2020 

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. 

Činnosť SGS bola ochromená opatreniami zavedenými v súvislosti s výskytom koronavírusu na 

Slovensku, preto bolo toto zasadnutie Rozšíreného výboru SGS prvé v tomto roku, a konalo sa za 

prísnych bezpečnostných podmienok. 

Na úvod zasadnutia si prítomní uctili minútou ticha pamiatku P. Reichwaldera a V. Sitára. 

 Za zapisovateľa zápisnice bola zvolená S. Antolíková, overovateľom bola M. Kováčová a 

schvaľovateľom L. Šimon. 

2. Správy jednotlivých pobočiek  SGS a odborných skupín SGS o činnosti v roku 2019 a plán akcií 

SGS v roku 2020 

Prítomní účastníci zasadnutia mali možnosť nahliadnuť do správ o činnosti za rok 2019 

Banskobystrickej pobočky, ktorú vypracovala J. Ľuptáková, Košickej pobočky, ktorú vypracoval Z. 

Németh a súhrnnú správu o činnosti SGS v roku 2019. 

Uskutočnenie plánovaných aktivít SGS v 1. polroku roku 2020 bolo znemožnené opatreniami 

uskutočnenými v dôsledku výskytu koronavírusu na území Slovenska. V druhej polovici roka sa 

plánujú tieto akcie a uskutočnia sa podľa vývoja situácie pandeémie koronavírusu:  Seminár v múzeu 

v Novej Bani, jesenná exkurzia košickej pobočky SGS, 19. predvianočný seminár SGS, stretnutie 

zberateľov minerálov a skamenelín v SNM, popularizačné prednášky SGS v múzeu,  prednášky Klubu 

učiteľov geovied SGS. Zrušené prednášky (v dôsledku zavedenia opatrení vyplývajúcich z výskytu 

koronavírusu), ktoré mali byť súčasťou výstavy TRITRI v SNM v Bratislave sa uskutočnia taktiež v čase 

od septembra do decembra. 

3.Organizovanie 19. predvianočného semináru SGS 

19. predvianočný seminár SGS sa bude konať dňa 10.12. 2020 v Prednáškovej sále akademika 

Andrusova na ŠGÚDŠ v Bratislave. 

4. Organizovanie Spoločného kongresu SGS a ČGS v Kremnici v roku 2021 

L. Šimon informoval prítomných o prípravách organizácie Spoločného kongresu SGS a ČGS v Kremnici 

v roku 2021.V roku 2023 sa uskutoční Spoločný geologický kongres ČGS a SGS v Prahe pri príležitosti 



100. výročia založenia Českej mineralogicko-geologickej spoločnosti. V nasledujúcom období by sa 

mali spoločné kongresy konať v trojročných intervaloch. 

5. Prijatie nových členov SGS: 

Za nových členov SGS sa od 1.6. 2019 prihlásili: 

Mgr. Janka Križaniová – Odborná skupina Klubu učiteľov geovied 

Ing. Juraj Križáni - Odborná skupina Klubu učiteľov geovied 

Marián Kondrlík – Odborná skupina štruktúrnej geológie 

Mgr. Ľuboslava Horváthová - Odborná skupina Klubu učiteľov geovied 

RNDr. Anna Ďurišová - Odborná skupina Klubu učiteľov geovied 

RNDr. Eva Nelišerová - Odborná skupina Klubu učiteľov geovied 

Barbora Ondrášiková – Odborná skupina inžinierskogeologická 

Všetci prihlásení boli jednomyseľne zvolení za členov SGS. 

6. Nominácie na ocenenia Slávikova medaila a ďakovný list SGS 

L. Šimon navrhol udeliť ocenenie Medaila Jána Slávika geológovi Martinovi Danišíkovi, ktorý pôsobí 

na Novom Zélande a v Austrálii. Ďalej navrhol udeliť ďakovný list SGS kolektívu organizátorov pod 

vedením Natálie Hlavatej Hudáčkovej za úspešnú realizáciu výstavy TRITRI. 

Prítomní boli vyzvaní predniesť vlastné návrhy na ocenenia. 

Uvedené návrhy boli jednomyseľne prijaté. 

7. Rôzne 

- L. Šimon vyhlásil pravidelnú súťaž SGS o najlepšie vedecké práce v oblasti geologických vied 

za roky 2018 a 2019 a D. Plašienkom bol poverený ako zvyčajne koordinátora súťaže SGS. 

- I. Barát abdikoval na post predsedu sedimentologickej odbornej skupiny. Za nového 

predsedu sedimentologickej odbornej skupiny bol navrhnutý M. Šujan, ktorý nomináciu prijal 

a RVSGS ho hlasovaním zvolil do funkcie. Ľ. Iglárová abdikovala tiež na post predsedu 

odbornej skupiny inžiniersko-geologickej. Za novú predsedníčku nominovala Barboru 

Ondrášikovú, ktorá nomináciu prijala a RVSGS ju hlasovaním zvolil do funkcie. 

Uvedené návrhy boli jednomyseľne prijaté. 

- N. Hudáčková - Hlavatá informovala prítomných o presune výstavy TRITRI do Martinského 

múzea, od septembra. 

- -J. Michalík uviedol, že z UNESCO je možné čerpať financie, napr. na vydanie populárno-

náučnej publikácie k pripravovanému geoparku Malé Karpaty. 

MeM – spravodaj SGS 



J. Madarás prítomných informoval o príprave nového čisla MeM – 1/2020 (abstrakty z 18.PVS 2019, 

jubilanti, spomienka na P. Reichwaldera a V. Sitára, príspevok o výstave TRITRI a iné..).  S. Antolíková 

bude všetkým členom výboru SGS posielať materiály plánované na uverejnenie v Spravodaji MeM, 

aby mali možnosť k nahliadnutiu a vyjadreniu sa k nim.  

 

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

Najbližšie rokovanie RVSGS je plánované na  november  2020. 

Zapísala: S. Antolíková, tajomník SGS 

Overila: M. Kováčová, predseda Bratislavskej pobočky SGS 

Schválil: L. Šimon, predseda SGS 

Bratislava, dňa 17.7.2020 


