
SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ 

 
Zápisnica z rokovania rozšíreného výboru SGS 

14. 12. 2005 

Dátum konania: 14. 12. 2005 o 14.00 hod. 

Miesto konania: Veľká  sála Dionýza Štúra, ŠGÚDŚ, Mlynská dolina 1, Bratislava 

Program rokovania rozšíreného výboru SGS: 

1. Otvorenie   

      2. Kontrola plnenia úloh  

      3. Informácia o činnosti SGS 

    4. Plán činnosti SGS na rok 2006 

 5. Rôzne 

 

Priebeh rokovania  

1. Rokovanie otvoril predseda výboru SGS RNDr. L. Šimon, PhD. privítaním prítomných 

a oboznámením s programom rokovania, ktorý bol prijatý bez pripomienok. 

2. Kontrola plnenia uznesení z Valného zhromaždenia SGS sa realizovala podľa bodov zápisu 

zo dňa 10. 3. 2005. Skonštatovalo sa splnenie všetkých bodov uznesenia.  

3. S priebehom kongresu SGS na Medvedej hore pri Zemplínskej Šírave, ktorý bol 

zorganizovaný košickou pobočkou SGS a uskutočnil sa 20.-23. 6. 2005, oboznámil 

prítomných vedecký tajomník SGS Ing. Z. Németh, PhD. Skonštatoval vysokú odbornú 

úroveň kongresu i terénnych exkurzií, početnú medzinárodnú účasť a v neposlednej miere aj 

jeho kultúrny a spoločenský záber, zameraný na prezentáciu Východoslovenského regiónu. 



Úspešnosť podujatia dokladajú aj početné ďakovné listy a fotografie zasielané účastníkmi 

kongresu. Informácie o kongrese sú trvale dostupné na www.gssr-ke.sk a www.geology.sk. 

Diskusný príspevok o etike pri geologickom výskume a etickej komisii pripravil na 

opublikovanie podpredseda SGS RNDr. Milan Kohút, CSc. V prípade, ak by nastala situácia 

konkrétneho etického sporu, SGS vypracuje stanovisko, ktorým sa ku vzniknutému sporu 

vyjadrí. 

Prof. D. Plašienka, CSc. informoval o činnosti Národného geologického komitétu. 

Referát o hospodárení SGS v roku 2005 a stave finančných prostriedkov v závere roka 2005 

prezentovala hospodárka RNDr. Ľubica Iglárová. Skonštatoval sa vyrovnaný rozpočet. Keďže 

v tomto roku došlo k prekročeniu sumy 300 000,- Sk, vypracované bude daňové priznanie. 

Z rady vedeckých spoločností pri SAV bol listom potvrdený transfer sumy 10 000,- Sk 

v prospech redakcie časopisu Mineralia Slovaca. Vedecký tajomník SGS Ing. Németh 

zabezpečí zaslanie Rade vedeckých spoločností dvoch kompletných ročníkov 2004 a 2005 

časopisu s Geovestníkom. 

4. Pri zostavovaní plánu činnosti SGS na rok 2006 boli predložené plány jednotlivých 

pobočiek a odborných skupín SGS. Opublikovanie týchto plánov v najbližšom Geovestníku 

Mineralie Slovaca v marci 2006 zabezpečí vedecký tajomník SGS Ing. Németh. 

5. Hlasovaním členov rozšíreného výboru sa jednomyseľne rozhodlo za prijatie do SGS troch 
nových záujemcov: 

Mgr. Vladimír Černák; cernak@fns.uniba.sk

Ján Schlőgl, PhD.; schlogl@nic.fns.uniba.sk

Ing. Jana Frankovská, CSc.; jana.frankovska@gmail.com

Predseda SGS Dr. Šimon zdôraznil, že júnový kongres SGS bol dobrou stimuláciou na 

zaplatenie členských poplatkov u viacerých neplatiacich členov. Zvýšiť pocit spolupatričnosti 

ku slovenskej geologickej komunite, reprezentovanej SGS, by malo aj vytvorenie a distribúcia 

členských preukazov SGS (grafickú realizáciu zabezpečí vedecký tajomník Ing. Németh). 

Súčasne sa vytypujú odborné podujatia (napr. burzy zberateľov minerálov), ktoré 

spolusponzoruje SGS, a na ktoré by mali členovia SGS po predložení preukazu voľný vstup. 

http://www.gssr-ke.sk/
http://www.geology.sk/
mailto:cernak@fns.uniba.sk
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mailto:jana.frankovska@gmail.com


Informovanosť o SGS na odborných podujatiach mimo SGS by zvýšilo vypracovanie 

reprezentatívneho postera (plagátu), ktorý by bol počas týchto odborných podujatí vystavený. 

Návrh grafického stvárnenia vypracuje Ing. Németh. 

Predseda Dr. Šimon uviedol, že SGS dostala k dispozícii nový dataprojektor, ku ktorému by 

mal v januári pribudnúť aj notebook. 

Predseda Dr. Šimon zreferoval o dvoch zasadaniach geologickej rady ministra MŽP na 

ktorých sa zúčastnil za SGS. Hlavnou úlohou v tejto pre geológiu menej priaznivej dobe je 

geológiu a jej výsledky verejne propagovať a vniesť informáciu o jej význame do vedomia 

občanov. Na túto popularizáciu je možné využiť aj podujatia a finančné prostriedky v rámci 

Roka Zeme (2006-2009). 

Dr. Uher zreferoval o priebehu zjazdu Poľskej geologickej spoločnosti, a tiež záujme Českej 

geologickej spoločnosti zorganizovať spoločný česko-slovenský zjazd, ktorý by sa 

v budúcnosti mohol uskutočňovať epizodicky. 

Diskutovala sa účasť na kongrese KBGA. Keďže zo Slovenska by sa kongresu reálne mohlo 

zúčastniť cca 25 ľudí, Dr. Šimon uviedol možnosť zabezpečenia spoločnej autobusovej 

dopravy, ktorú by zabezpečila SGS a umožnila by účastníkom kongresu znížiť náklady na 

dopravu. Rozhodnutie bude možné až po zistení definitívnej účasti na kongrese (máj 2005 – 

zaplatenie vložného na konferenciu). 

 

Zapísal: Ing. Zoltán Németh, PhD., v.r. 

V Bratislave 14. 12. 2005  
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