SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS
03. 04. 2014
Účastníci rokovania: podľa prezenčnej listiny
Miesto konania: ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, Bratislava; Veľká sála Dionýza Štúra
Priebeh rokovania:
1. Otvorenie
Predseda SGS L. Šimon účastníkov rokovania privítal a oboznámil ich s jednotlivými
bodmi programu.
2. Informácia o činnosti SGS za rok 2013 (pobočky a odborné skupiny) a návrh
plánu práce SGS pre rok 2014.
Na Valnom zhromaždení SGS 12. 12. 2013 bola prezentovaná podrobná správa
o činnosti SGS za rok 2013, podobne ako plán práce SGS pre rok 2014, a tieto po
schválení valným zhromaždením boli predložené na predsedníctvo SAV. Plán práce
zahrňoval jarný a jesenný terénny seminár (exkurziu) a pravidelnú prednáškovú
činnosť, čo spolu predstavovalo približne 15 projektov, na ktoré sa predpokladá
financovanie od predsedníctva SAV. Jarné prednáškové popoludnie v Košiciach,
podobne ako jarný terénny seminár (geologickú túru) zorganizuje košická pobočka
SGS (Ing. Németh).
3. Informácia revíznej komisie
Správu – výsledky revízie finančného stavu a hospodárenia SGS za rok 2010-2013
prezentovala V. Kollárová. V úvode ospravedlnila neúčasť spoluautorky správy Dr.
Slávikovej z dôvodov PNS. Finančné prehľady Dr. Kollárová premietla formou
prezentácie. V roku 2010 boli k dispozícii dva účty – bežný a dotačný, pričom
dotačný účet bol v roku 2012 zrušený a finančná čiastka z neho bola prevedená na
bežnú účet. Týmto došlo k úspore finančných prostriedkov za vedenie jedného účtu.
Hospodárenie v roku 2013 skončilo celkovo so sumou 32,36 EUR (na bežnom účte),
v pokladňa bola vynulovaná. Tieto prostriedky prechádzanú do roka 2014. Revízna
komisia konštatuje úplnosť a kvalitné spracovanie dokumentácie, a tiež účelné
a prehľadné čerpanie financií. Poďakovanie patrí hospodárke SGS Dr. Kováčikovej.
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Hlasovanie členov rozšírenie výboru SGS: 14 účastníkov – pozitívne 100% za správu
4. Návrhy ocenení SGS za rok 2014 a súťaž o najlepšie vedecké práce za rok
2012-2013.
Koordinátorom aktuálnej súťaže o najlepšie vedecké práce za roky 2012-2013 je
prof. Plašienka. Nominácie na ocenenia v jednotlivých kategóriách je mu potrebné
posielať priebežne. Rozšírený výbor SGS na jesennom zasadaní rozhodne o udelení
tradičných ocenení SGS, ktorými sú Sláviková medaila, Čestné členstvo v SGS a
Ďakovné listy SGS. Návrhy je potrebné posielať priebežne predsedovi L. Šimonovi.
5. Rôzne
O členstvo v SGS požiadali formou elektronickej registrácie na web stránke SGS
Zuzana Pulišová a Roman Lehocký. Menovaných RV SGS prijal jednohlasne.
Predseda L. Šimon navrhol zaviesť ocenienie SGS pre vedeckých pracovníkov –
cenu Rudolfa Mocka. O návrhu sa na zasadaní začalo diskutovať.
Zapísal: Z. Németh, podpredseda SGS
Overil: S. Ozdínová, tajomník SGS
Schválil: L. Šimon, predseda SGS
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