
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA MIMORIADNÉHO ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS 

ZO DŇA 19.1. 2016 a 18.2.2016 

 

Prítomní: podľa prezenčných listín 19.1. a 18.2. 2016 

Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Katedra geológie 

a paleontológie, miestnosť G-224.  

 

Priebeh rokovania 

Otvorenie 

Predseda Slovenskej geologickej spoločnosti (ďalej „SGS“ ) L. Šimon privítal prítomných na 

mimoriadnom zasadnutí Rozšíreného Výboru Slovenskej geologickej spoločnosti (ďalej „RV 

SGS“) a oboznámil ich s programom rokovania. Za zapisovateľa zápisnice bola zvolená S. 

Ozdínová, overovateľom M. Kováčová a schvaľovateľom L. Šimon. 

 

1. Zabezpečenie kontinuity vydávania Spravodajcu SGS 

L. Šimon informoval prítomných o ukončení vydávania Geovestníka – Spravodajcu SGS, 

ktorý doposiaľ vychádzal ako príloha vedeckého časopisu Mineralia Slovaca ŠGÚDŠ. Vyzval 

všetkých, aby prezentovali svoje návrhy na zabezpečenie kontinuity vychádzania Spravodajcu 

SGS pod novým názvom a novou formou. 

D. Plašienka navrhol nový názov Mente et Maleo – Spravodajca SGS, v skratke MEM (ďalej 

Spravodajca) a elektronickú formu publikovateľnú na webovom sídle SGS, pričom by bola 

dodržiavaná periodicita vychádzania v zmysle rozhodnutia Výboru SGS. Prítomní sa zhodli 

na tom, že redakčnú radu Spravodajcu budú tvoriť členovia RV SGS. RNDr. J. Madarás, 

PhD. bol zvolený za výkonného redaktora Spravodajcu (elektonické hlasovanie: za bolo 19 

členov RV SGS). J. Madarás bude súčasťou budúcich rokovaní Rozšíreného výboru SGS. 

O titulnej stránke Spravodajcu sa rozhodnú členovia rozšíreného výboru elektronickým 

hlasovaním, návrhy stránok budú ekektronicky distribuované v pdf formáte. Obsah 

Spravodajcu budú tvoriť hlavne príspevky o spolkovej činnosti SGS, ale aj rôzne rubriky, ako 

sú abstrakty z konferencií (napríklad Predvianočný geologický seminár SGS, atď), 

upozorňovanie na významné jubileá významných vedeckých pracovníkov z oblasti geológie, 

fotografická rubriky, komentáre a postrehy zo zahraničných ciest atď. Predseda SGS L.Šimon 

v mene SGS začne ešte v mesiaci február proces registrácie internetového Spravodajcu SGS 

na príslušných úradoch. 

 



Uznesenie RV SGS/1/2016 

RV SGS navrhuje zachovanie kontinuity vychádzania Spravodajcu SGS pod novým názvom 

Mente et maleo – Spravodajca SGS, periodicky uverejňovaného na webovom sídle SGS, 

pričom redakčnú radu budú tvoriť členovia RV SGS.  

 

Návrhy boli jednomyseľne prijaté. (Za: 14 Proti: 0 Zdržal sa: 0) 

 

2. Určenie nových priestorov na realizovanie prednáškovej a spolkovej činnosti SGS 

L. Šimon informoval prítomných, že potrebné stabilizovať spolkovou činnosťou SGS.  

M. Kováčová navrhla (so súhlasom Výboru Geologickej sekcie PriF UK), že by sa 

prednáškové aktivity SGS mohli realizovať v Andrusovovej učebni, miestnosť G245, 

s kapacitou cca 80 miest a štandardnou prezentačnou vybavenosťou, na Prírodovedeckej 

fakulte UK v Bratislave. Pre potreby zasadania RV SGS bol ponúknutý priestor zasadacej 

miestnosti Katedry geológie a paleontológie, miestnosť G224, na Prírodovedeckej fakulte UK 

v Bratislave. V prípade organizovania kapacitne náročnejších podujatí ponúkol riaditeľ 

Ústavu vied o Zemi SAV, dr. Broska, využitie zodpovedajúcich priestorov SAV.  

 

Uznesenie RV SGS/2/2016 

Výbor odsúhlasil stabilizáciu spolkových činností, prednáškových aktivít SGS ako aj 

kapacitne náročnejších podujatí v zmysle predložených návrhov. 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. (Za: 12 Proti: 0 Zdržal sa: 0) 

 

L. Šimon informoval o výsledku žiadosti SGS ohľadom konania Predvianočného 

geologického seminára SGS dňa 8.12.2016 v tradičných priestoroch na ŠGÚDŠ.  Na základe 

Zápisu č. 5/2016 z operatívnej porady GR ŠGÚDŠ zo dňa 8.2.2016, táto jednomyseľne 

podporila organizovanie Predvianočného geologického seminára SGS dňa 8.12.2016 vo 

Veľkej sále Dionýza Štúra ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, Bratislava. 

 

3. Revízia členskej základne a upresnenie výšky (pôvodného) členského poplatku Na 

základe požiadavky Predsedníctva SAV  k vypracovaniu „Správy o činnosti SGS“ je potrebné 

vykonať revíziu členskej základne  SGS. Predseda SGS navrhol, aby revíziu vykonali: M. 

Kováčiková a S. Ozdínová za Výbor SGS a za Revíznu komisiu SGS V. Kollárová a V. 

Sláviková. Po revízii rozhodne Výbor SGS o spôsobe a rozsahu zverejnenia zoznamu členov 

SGS. Z dôvodu finančného deficitu predseda navrhol opätovný návrat k pôvodnej výške  



členského poplatku 6 € za rok 2016, ktorá bola pôvodne odsúhlasená ostatným Valným 

zhromaždením SGS. 

 

Uznesenie RV SGS/3/2016 

RV SGS navrhol vykonanie revízie členskej základne SGS. Revíziu vykonajú hospodár 

a tajomník SGS (M. Kováčiková a S. Ozdínová) a členky revíznej komisie V. Kollárová a V. 

Sláviková. 

Hlasovanie: (Za: 11 Proti: 0 Zdržal sa: 1) 

Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie RV SGS/4/2016 

RV SGS navrhol odpustenie členského poplatku členom starším ako 70 rokov. Zároveň  

Navrhol s účinnosťou od roku 2016 zvýšiť členský poplatok na pôvodnú výšku schválenú VZ 

SGS - 6 € 

Hlasovanie (Za: 12 Proti: 0 Zdržal sa: 0) 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

Uznesenie RV SGS/5/2016 

Poplatky za účasť na podujatiach organizovaných SGS budú predstavovať pre nečlenov SGS 

dvojnásobok sumy, ktorá je stanovená pre  členov SGS. 

Hlasovanie (Za: 12 Proti: , Zdržal sa: 0) 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. 

 

4. Rôzne – diskusia 

Predseda SGS L. Šimon za SGS podpísal 18.2.2016 s J. Hrabovským  prezidentom 

Slovenskej baníckej spoločnosti (SBS)  „Zmluvu o spolupráci a vzájomnej informovanosti 

medzi SGS a SBS“ (predtým schválenú členmi RV SGS).  Na základe toho SGS dostala 

ponuku byť spoluorganizátorom medzinárodnej konferencie „Súčasnosť a budúcnosť baníctva 

a geológie na Slovensku“,  ktorej hlavným organizátorom je Slovenská banícka spoločnosť.   

L. Šimon zúčastnených informoval o pripravovanej tradičnej jarnej terénnej exkurzii SGS, 

ktorej cieľom je prezentovať geologické výsledky „Regiónu Biela Orava“, kolektívu autorov 

pod vedením F. Teťáka zo ŠGÚDŠ. SGS exkurziu odborne zabezpečuje F. Teťák, člen SGS. 

M. Kováčová navrhla možnosť bližšej spolupráce so Slovenskou asociáciou hydrogeológov 

(SAHG), nakoľko táto organizácia je mimoriadne aktívna, čím by sa mohli oživiť aktivity aj 

v rámci odbornej skupiny Hydrogelógia v rámci SGS.  L. Šimon sa zaviazal osloviť predsedu 



SAHG vrátane predsedu a zástupcov hydrogeologickej odbornej skupiny SGS vo veci užšej 

vzájomnej spolupráce s SAHG. 

J. Michalík bol požiadaný, aby zistil perspektívu konania Spoločného kongresu SGS a ČGS 

v Kongresovom zariadení SAV Stará Lesná, ktorý sa bude konať v dňoch 14.6.- 17.6 2017. 

 

Záver 

L. Šimon poďakoval členom rozšíreného výboru SGS za aktívnu účasť na zasadnutí a ukončil 

rokovanie. 

 

Zapísala: S. Ozdínová, tajomník SGS 

Overila: M. Kováčová, predseda Bratislavskej pobočky SGS 

Schválil: L. Šimon, predseda SGS 

 

V Bratislave, dňa 19.1.2016 a 18.2. 2016 

 



 

 

 



 


