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1. Otvorenie
V úvode zasadania vzdali účastníci RV SGS minútou ticha úctu zosnulému Prof. Mišíkovi.
Predseda SGS L. Šimon v úvode zdôraznil pozitívnu správu o opätovne nadobudnutom
zastúpení SGS na Geologickej rade ministra ŽP. V rámci sekretariátu SGS bol predstavený
M. Vlačiky, ktorý prevzal povinnosti D. Magálovej. Spoločný geologický kongres ČGS a SGS
2011 je otvorený aj pre nečlenov SGS a predpokladá sa účasť cca 100 záujemcov. Otvorený
pre širokú odbornú verejnosť by mal byť aj nasledujúci geologický kongres, ktorý bude
organizovaný v roku 2013 na Slovensku. Nepriamym zdrojom financovania akcií SGS by
mohli byť aj prostriedky zo združenia nórsko-slovenského priateľstva, predovšetkým pokiaľ
ide o finančnú podporu pri organizovaní odborných geologických seminárov.

2. Činnosť SGS v roku 2011
Na webovej stránke Asociácie európskych geologických spoločností SGS nemá
dôstojné webové vyjadrenie, aj keď webová stránka SGS na serveri Dionysos ma impakt 6.
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Nevyhnutná je obsahová aj grafická aktualizácia stránky. Priebežnú aktualizáciu webovej
stránky ponúkol pred dvoma rokmi Slovenský paleontologický klub (Paleoklub) ako odborná
skupina SGS. Reálne sa ale táto aktivita neuskutočnila. Vyriešeniu situácie by napomohol aj
upgrade servera a zakúpenie nového redakčného systému pre web stránku ŠGÚDŠ.
Webová stránka SGS by sa potom pridružila na tento server a v rámci redakčného systému
by bolo vkladanie nových informácií jednoduché v zmysle prístupových práv konkrétnych
prispievateľov. Nová verzia stránky SGS by bola spočiatku len informatívna – „kronika SGS
na internete“, diskusné fóra by bolo možné zaviesť až v budúcnosti, ale s rizikom
nevhodných príspevkov. Dôležité je ale v súčasnosti aktualizovať stránku na jestvujúcom
serveri Dionysos.
Medzinárodná konferencia mladých geológov Herlandia 2011 sa uskutočnila
v Poľsku, na budúci rok sa bude konať koncom apríla 2012 v Herľanoch. Keďže išlo o akciu
spoluorganizovanú SGS a ŠGÚDŠ, zborník abstraktov za rok 2011 bude publikovaný opäť
v Min. Slovaca. Ak sa podarí dodať primárne materiály do konca mája 2011, je možné
zaradenie týchto abstraktov už do čísla MS 2/2011 s tlačou koncom júna 2011.
Plánovaného terénneho seminára v Malých Karpatoch (Kuchyňa – Zochova chata;
kryštalinikum a mezozoikum Malých Karpát) sa zúčastnilo 5 účastníkov, akcia sa uskutočnila
za optimálneho počasia. Seminár Petros 2011 sa uskutoční 26. mája 2011, momentálne je
k dispozícii Zborník abstraktov. Vhodné by bolo po uskutočnení seminára sprístupniť zborník
aj na webe.
V máji 2011 paleontologická skupina organizuje prednášku Prof. Cosovic o paleogéne v Chorvátsku (organizačné zabezpečenie Prof. Reháková).
Plánované

prednáškové

popoludnie

košickej

pobočky

SGS

Nové

výsledky

regionálno-geologických a environmentálnych projektov, riešených košickými geológmi sa
uskutoční 24. 05. 2011 (organizačné zabezpečenie Z. Németh a P. Bačo). V závere tohto
prednáškového popoludnia Ľ. Kucharič odprednáša reportáž o trekkingu okolo Annapurny
v Himalájach, ktorá už bola úspešne prezentovaná rámci bratislavskej pobočky SGS. V júni
2011 sa uskutoční plánovaný terénny seminár Geologická a tektonická stavba paleozoických
sekvencií gemerika (zabezpečuje Z. Németh).
Akcie organizované Klubom učiteľov geovied sa uskutočňujú priebežne. Na 1.-3. júla
2011 je organizovaná terénna exkurzia v Barrandiene a Pavlovských vrchoch, 10. júna 2011
sa uskutoční súťaž geovedného zamerania pre žiakov a študentov základných a stredných
škôl v rámci propagácie geológie.
V októbri 2011 bratislavská pobočka SGS popri terénnom seminári v Hainburských
a Šopronských kopcoch a Neziderskom jazere spoluorganizuje tiež 12. česko-slovenskopoľskú paleontologickú konferenciu (20.-21. október 2011).
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Zmeny vo vedení baskobystrickej pobočky SGS – R. Kyška-Pipik sa vzdal funkcie
z dôvodu pracovného vyťaženia, za nového predsedu je navrhnutá M. Smrečková z UMB.
Zorganizované budú voľby.

3. Informácia o novom spôsobe financovania SGS
Zasadanie Rady vedeckých spoločností s novými voľbami vedenia Rady sú 12. 05.
2011. V hodnotení Rady vedeckých spoločností patrí SGS medzi 5 najaktívnejších
spoločností, čo by sa malo prejaviť aj dostatočným financovaním. Financovanie vedeckých
spoločností podľa nových zásad ide cez ústavy SAV, nie priamo cez predsedníctvo Rady.
Z 52 vedeckých spoločností má právnu subjektivitu približne polovica, a len 10 vypracovalo
ročné správy o svojej činnosti.
Sumárny návrh rozpočtu na 2011 bol na Radu podaný, očakáva sa rozhodnutie
o výške príspevku a spôsobe financovania. Členský príspevok SGS sa aktívne zbiera na
všetkých pobočkách. V prípade nezaplatenia príspevku konkrétnym členom je možné
doplatenie v nasledujúcich rokoch v prípade záujmu o pokračovanie v členstve.
Skupinové členské od podnikov alebo inštitúcií by mohlo tiež napomôcť k zlepšenému
financovaniu. Štátne inštitúcie nemôžu byť zaangažované, len súkromné firmy. Ak by sa išlo
cestou získania prostriedkov aj z 2 % z daní, nie je istota finančného benefitu, pretože
registrácia do daňového systému pre odvody 2 % je nákladná.

4. Informácia o príprave Spoločného geologického kongresu SGS a ČGS 2011
Aktuálne informácie o kongrese sú uverejnené na www.geologickykongres.eu.
Organizačným vedúcim SGK 2011 je Peter Budil, predsedom ČGS je Krištof Werner.
Momentálne je k dispozícii druhý cirkulár a realizuje sa definitívna registrácia a platba
konferenčných poplatkov. Súčasne je dead-line na predloženie nerecenzovaných abstratkov
do konferenčného zborníka s grafickou úpravou podľa vzoru na web stránke (max. rozsah je
jedna strana A4 vrátane zoznamu literatúry). Keďže organizátori počítajú so zahraničnou
účasťou na tomto kongrese otvorenom aj pre nečlenov SGS a ČGS, doporučený jazyk
abstraktov je angličtina, pričom angličtina je povinná pre prednášky v ppt a postery.
Predseda SGS uviedol, že v rámci kongresu SGS a ČGS boli k dátumu zasadanie RV SGS
zaregistrovaní len 10 záujemci. Z ŠGÚDŠ bude zabezpečená účasť minimálne 18
pracovníkov. Ich výberom, podobne ako výberom prezentácií, sa sa zaoberá vedenie
ŠGÚDŠ.
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5. Rôzne
Stredoeurópska mineralogická konferencia sa uskutoční 19.-21. apríla 2012 v
Miškolci (Maďarsko); spoluorganizátorom je aj SGS, publikované je aj logo SGS
Budúcoročná konferencia CETEG, ktorej hlavným organizátorom je ŠGÚDŠ –
Regionálne centrum Košice - bude presunutá z konca apríla až na začiatok mája 2012
z dôvodu paralelne naplánovanej inej európskej konferencie. Na CETEGu 2012 sa očakáva
početná zahraničná účasť, rokovacím a prezentačným jazykom bude angličtina. Predsedom
organizačného výboru je člen SGS Ján Kobulský, kontaktnou osobou Z. Németh.
Recenzované príspevky, podobne ako abstrakty z uvedenej konferencie budú publikované
v časopise Mineralia Slovaca.
Zo sekretariátu prezidenta IUGS prišlo veľmi kladné hodnotenie pre SGS za kvalitné
správy z odborných akcií organizovaných a uskutočnených na Slovensku.

10. 05. 2011
Zapísal: Z. Németh
L. Šimon
predseda SGS
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