SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY

ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SGS

12. 12. 2013
Účastníci rokovania: podľa prezenčnej listiny
Miesto konania: ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, Bratislava; Veľká sála Dionýza Štúra
Priebeh rokovania:
1. Otvorenie
Predseda SGS L. Šimon privítal účastníkov valného zhromaždenia a oboznámil
ich s jednotlivými bodmi programu v zmysle pozvánky. Súčasne zdôraznil, že na
valnom zhromaždení prebiehajú voľby členov nového 10 členného výboru SGS pre
obdobie rokov 2014-2017, z ktorého bude etablovaný nový predseda SGS,
podpredseda SGS a vedecký tajomník SGS. Súčasne prebiehajú voľby hospodára
SGS, revíznej komisie SGS a tradične voľby členov Národného geologického
komitétu. Keďže VZ SGS sa na začiatku nezúčastnila nadpolovičná väčšina riadnych
členov SGS z celkového počtu 369, tak zapisovateľa, volebnú a návrhovú komisiu
nebolo možné odhlasovať v úvode valného zhromaždenia. Preto sa aplikovala
alternatíva, že sa zapisovateľ, volebná a návrhová komisia mohli byť zvolení až po
hodine rokovania. Takto v súlade so stanovami SGS bol za zapisovateľa zvolený Z.
Németh, za členov návrhovej a volebnej komisie M. Vláčiky a R. Biskupič.
2. Správa o činnosti a hospodárení SGS za roky 2010-2013
Správu o činnosti a hospodárení SGS predniesol L. Šimon a bola vypracovaná
autormi L. Šimonom a Z. Némethom. Predseda SGS L. Šimon v úvodnej časti
prezentácie poskytoval prierez aktivít a úspechov SGS počas obdobia 2010-2013. Za
najväčší prínos, okrem spolkovej činnosti a pravidelných terénnych seminárov,
rovnako ako popularizačných prednášok pre verejnosť v múzeu SNM, považujeme
ocenenie SGS pre jeho aktivitu pri zviditeľňovaní osobnosti a diela profesora Jána
Pettka. V roku 2010 pri príležitosti nedožitého 200. výročia narodenia Jána Pettka na
základe angažovanosti SGS ho mesto Bratislava zaradila medzi Významné
osobnosti mesta, ktoré sú pochované na historickom cintoríne Kozia brána
v Bratislave.
SGS má stály nárast členov, ktorý v súčasnosti dosahuje 369 členov. Aktivity
SGS sa uskutočňujú na báze 3 odborných pobočiek (v Bratislave, Banskej Bystrici
a Košiciach) a 10 odborných skupín a 1 komisie. Najaktívnejšie v rámci SGS boli
odborné skupiny: Paleoklub, Klub učiteľov geovied, Odborná skupina kvartérnej
geológie a vulkanologická. Predseda SGS skonštatoval, že v budúcnosti
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k neaktívnym odborným skupinám SGS zaujmeme taký postoj ako prijali v minulosti
naši partneri z Českej geologickej spoločnosti.
Slovenská geologická spoločnosť patrila v rokoch 2010-2013 medzi
najaktívnejšie vedecké spoločnosti, ktoré sú organizované pod Slovenskou
akadémiou vied. Vďaka našej kvalitnej práci dostala SGS možnosť prezentovať svoj
vedecký prínos a úspešnú spolkovú činnosť na vedeckej konferencii pri príležitosti
60. výročia založenia SAV pred vedeckými spoločnosťami SAV a predsedníctvom
SAV dňa 29. 10. 2013. Geologický ústav SAV ocenil SGS pamätnou medailou pri
príležitosti založenia GÚ SAV 16. 10. 2013.
Predseda L. Šimon počas prezentácie uviedol 21 stránkovú správu pod
názvom „Súhrnné kvantitatívne údaje o vedeckej spoločnosti SGS, údaje o štruktúre
spoločnosti a údaje o spoločnosti za roky 2010-2013.“ Podobné správy bola povinná
SGS pravidelne odovzdávať Rade vedeckých spoločností Slovenska pri SAV, aby
každoročne sa mohla uchádzať o dotácie na geologické akcie SGS. Po zmene
financovania vedeckých spoločností SAV od roku 2011 SGS získava dotácie od
Predsedníctva SAV. V dôsledku toho SGS musí ešte viac detailne vypracovávať
každoročné správy pod názvom „Súhrnné správy a štatistický prehľad o aktivitách
SGS“. Informácie z týchto ročných správ pre Radu Vedeckých spoločností SAV a pre
Predsedníctvo SAV boli súčasťou predloženej správy na valnom zhromaždení SGS,
ktoré boli prezentované počas rokovania.
Keďže, hospodársky rok spoločnosti je uzavretý podaním daňového priznania,
správa revíznej komisie SGS bude schválená na mimoriadnom rokovaní valného
zhromaždenia SGS v budúcom najbližšom termíne po uzavretí ekonomiky
spoločnosti.
Prijaté boli 2 uznesenia:
Uznesenie č.1: Valné zhromaždenie SGS schvaľuje „Správu
a hospodárení SGS v rokoch 2010-2013“:
Hlasovanie: za 53, zdržal sa 0, proti 0

o činnosti

Uznesenie č.2: Valné zhromaždenie SGS berie na vedomie informáciu o
pripravovanej správe revíznej komisie SGS.
Hlasovanie: za 53, zdržal sa 0, proti 0
3. Rôzne a diskusia
(V diskusii uvádzame mená bez titulov)
I. Petrík – Poďakoval sa predsedovi SGS za kvalitnú správu o činnosti a hospodárení
SGS. Skonštatoval, že informácia o vysokom hodnotení SGS na Rade vedeckých
spoločností SAV je veľmi pozitívna.
L. Šimon – Vďaka aktívnej činnosti SGS má z vyčlenených dotácií pre vedecké
spoločnosti SAV Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied vyčlenené významné
finančné prostriedky na organizáciu spolkovej činnosti SGS. Pozitívnu úlohu okrem
kvalitného menežnentu a rozsiahlych aktivít pri tom zohráva aj skutočnosť, že správy
o činnosti a hospodárení SGS podáva vždy načas a sú vypravované kvalitne.
Igor Broska – Konštatoval, že i v tomto roku Predsedníctvo SAV v závere tohto roka
realizovalo rozdelenie nepoužitých financií niektorých nemej aktívnych vedeckých
spoločností SAV, pričom SGS vždy získava významný balík financií naviac na
dofinancovanie geologických akcií SGS.
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J. Vozár – Je potrebné zdôrazniť, že SGS nadviazala na Československú společnost
pro mineralogii, a teda má hlbšie korene ako od roku 1967.
L. Šimon - Slovenská geologická spoločnosť má právnu subjektivitu od 1. 1. 1967 a
je najstaršou vedeckou spoločnosť na Slovensku. SGS je kontinuálnym
pokračovaním Československé společnosti pro mineralogii, ale jej korene sú ešte
hlbšie a SGS sa považuje za pokračovateľa Uhorskej geologickej spoločnosti, čoho
potvrdením bola aj participácia SGS na spomienkovej slávnosti k založeniu Uhorskej
geologickej spoločnosti vo Vidinej (okr. Lučenec) v tomto roku.
4. Výsledky volieb vedenia SGS pre roky 2014-2017
Výsledky volieb prezentoval predseda volebnej komisie M. Vláčiky. Z 53 platných
hlasovacích lístkov boli zvolení títo členovia SGS a NGK.
Zvolení členovia výboru SGS pre roky 2014-2017:
doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD., Príf. UK, Bratislava:
47 hlasov
Ing. Zoltán Németh, PhD., ŠGÚDŠ, Košice:
47 hlasov
doc. RNDr. Roman Aubrecht, PhD., Príf. UK, Bratislava:
46 hlasov
RNDr. Ladislav Šimon, PhD., ŠGÚDŠ, Bratislava:
45 hlasov
RNDr. Marianna Kováčová, PhD., Príf. UK, Bratislava:
44 hlasov
RNDr. Juraj Maglay, PhD., ŠGÚDŠ, Bratislava:
44 hlasov
Mgr. Adam Tomášových, PhD., GU SAV, Bratislava:
43 hlasov
doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc., GU SAV, Banská Bystrica: 40 hlasov
RNDr. SiIvia Ozdínová, PhD., GU SAV, Bratislava:
39 hlasov
RNDr. Boris Beláček, PhD., TU, Zvolen:
38 hlasov
Hospodár SGS pre roky 2014-2017:
RNDr. Monika Kováčiková, ŠGÚDŠ, Bratislava:

46 hlasov

Revízna komisia SGS pre roky 2014-2017:
Mgr. Viera Kollárová, PhD., ŠGÚDŠ, Bratislava:
RNDr. Viera Sláviková, PhD., SZŠ, Považská Bystrica:

44 hlasov
40 hlasov

Zvolení členovia výboru Národného geologického komitétu pre roky 2014-2017
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc., GU SAV, Bratislava:
RNDr. Igor Petrík, DrSc., GU SAV, Bratislava:
RNDr. Milan Kohút, CSc., ŠGÚDŠ, Bratislava:
RNDr. Peter Malík, CSc., ŠGÚDŠ, Bratislava:
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc., GU SAV, Banská Bystrica:
RNDr. Vladimír Bezák, CSc., GFU SAV, Bratislava:
doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc., ŠGÚDŠ, Bratislava:

45 hlasov
37 hlasov
37 hlasov
37 hlasov
35 hlasov
34 hlasov
30 hlasov

V závere prítomní členovia nového výboru SGS hlasovaním zvolil za
predsedu L. Šimona, za podpredsedu Z. Németha, vedeckého tajomníka
S. Ozdínovú a súčasťou užšieho výboru SGS je aj zvolený hospodár M. Kováčiková.
12. 12. 2013 v Bratislave
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Zapísal: Z. Németh, vedecký tajomník SGS
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L. Šimon, predseda SGS

