
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS ZO DŇA 13.7. 2017 

 

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 prítomných na 

zasadnutí Rozšíreného Výboru Slovenskej geologickej spoločnosti (ďalej „RV SGS“) a 

oboznámil ich s programom rokovania. Za zapisovateľa zápisnice bola zvolená S. Ozdínová, 

overovateľom bola M. Kováčová a schvaľovateľom L. Šimon. 

 

2. Vyhodnotenie Otvoreného geologického kongresu 2017 

L. Šimon poďakoval všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili na organizácii Otvoreného 

geologického kongresu 2017 a 18. CZ-PL-SK paleontologickej konferencie. 

L. Šimon, M. Kováčová a J. Michalík zhodnotili Otvorený geologický kongres a 

Paleontologickú konferenciu ako veľmi úspešné podujatie. Svoje hodnotenie podporili 

mnohými pozitívnymi ohlasmi v podobe mailov, ktoré boli zaslané účastníkmi kongresu a 

konferencie. 

 

Uznesenie: Členovia RV SGS vyhodnotili Otvorený geologický kongres 2017 a 18. CZ-PL-SK- 

paleontologickú konferenciu ako úspešnú. 

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

 

3. Prijatie nových členov SGS 

Za nového člena SGS bola členmi RVSGS jednomyseľne prijatá RNDr. Katarína Házyová. 

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

 

4. Rôzne 

 

M. Kováčová informovala o pokroku v oblasti zlepšenia vzdelávania v predmete geológia. 

Informovala o tom, že spolu s Doc. Hudáčkovou pripravujú učebné osnovy k podporným 

predmetom „Geológia pre 5. ročník“ a „Geológia pre 9. ročník“, ktoré by boli voliteľné 

vrámci voliteľných hodín, ktorými disponuje každá základná škola. Tieto predmety by sa mali 

v ponuke základných škôl objaviť najneskôr v školskom roku 2018/2019. 

 

L. Šimon informoval o  zmene na poste predsedu Odbornej skupiny hydrogeológov SGS. 

Doterajší predseda Odbornej skupiny hydrogeológov SGS Ing. Branislav Fričovský, M.S., 

PhD. požiadal o uvoľnenie z tejto funkcie. Za novú predsedkyňu Odbornej skupiny 

hydrogeológov SGS bola členmi Odbornej skupiny hydrogeológov SGS jednomyseľne 

zvolená doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD. Informácia bola prijatá pozitívne. 

 

J. Madarás informoval prítomných o tom, že na stránke Slovenskej geologickej spoločnosti sú 

uverejnené dve nové čísla MeM – u - Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca Otvoreného 

geologického kongresu a MeM 1/2017. Číslo MeM 1/2017 bude v vydané aj v tlačenej forme 

a distribuované do knižníc.  

J. Madarás informoval prítomných o príprave Mem-u 2/2017 a jeho predbežnom obsahu. Toto 

číslo by sa malo objaviť na internete pred uskutočnením PVS – 8.12.2017, uzávierka čísla je 

30.10.2017. 

 



L. Šimon na záver poďakoval prítomným 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 20.7. 2017 

 

 



 
 


