
SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ 

 
ZÁPISNICA Z ROKOVANIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS 

25. 06. 2009 
 

Účastníci rokovania: podľa prezenčnej listiny 
Program rokovania: 
 
1. Otvorenie 
Predseda SGS L. Šimon privítal účastníkov a uviedol, že zasadanie bude zamerané 
hlavne na stav organizovania kongresu SGS-ČGS SGK 2009. 
 
2. Súčasný stav organizovania SGK 2009 
 
Na SGK je prihlásených približne 150 záujemcov a zaslaných je 85 abstraktov 
prezentácií (prednášok, posterov). O exkurzie je nižší záujem – na jednotlivé 
exkurzné trasy je prihlásený nasledovný počet záujemcov: A 12 (vedúci J. Michalík), 
B 15 (M. Kohút), C 5 (exkurzia je zrušená), D 30 (a - I. Baráth, b - P. Uher), E 25 
záujemcov (D. Pivko). Prihlásení účastníci kongresu, ktorí nemali prihlásené 
exkurzie, boli oslovení e-mailom na prípadné dodatočné prihlásenie sa na exkurziu. 
Náklad exkurzného sprievodcu bude limitovaný reálnym počtom účastníkov na 
konrétnych exkurziách. Exkurzný sprievodca bude dostupný aj vo forme pdf na 
vhodnom nosiči (CD), a tiež na web stránke geologického kongresu.  
 
Abstrakty: cez webovú stránku je prihlásených 60 abstraktov, e-mailom 25, problémy 
s editáciou v prípade niektorých prispievateľov boli on-line riešené redaktorom 
zborníka. 
 
Doteraz nepríhlasení záujemcovia majú možnosť priebežného dodatočného 
prihlásenia sa a v krajnom prípade aj zaplatenia účastníckeho poplatku v hotovosti 
počas registrácie. Zaslanie abstraktov je limitované do 6. júla 2009 na e-mailovú 
adresu zostavovateľa zborníka: milan.kohut@geology.sk Súčasný stav doručenia 
abstraktov potvrdzuje prezentáciu hodnotných vedeckých príspevkov vo všetkých 
tematických okruhoch (1-6).  
 
Zasadanie redakčnej rady zborníka abstraktov sa zrealizuje do polovice júla 2009, 
zborník bude reprezentovat separátnu publikáciu mimo exkurzného sprievodcu. 
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Doručené príspevky sú už v kamerálnom spracovaní, čím sa ušetrí čas na ich 
zalomenie a jazykové korektúry. 
 
Na webovú stránku SGK sa doplní informácia o možnosti publikovania kompletných 
článkov z príspevkov prezentovaných na kongrese SGK v rámci čísla 4/2009 
časopisu Mineralia Slovaca. Uzávierka na doručenie príspevkov do redakcie Min. 
Slovaca bude do konca októbra 2009. Rozsiahlejšej reportáži o kongrese a jeho 
exkurziách bude venovaný priestor aj v Geovestníku MS 4/2009. 
 
Obedy pre účastníkov sú zabezpečené v jedálni SAV, do konca júla Dr. Broska overí 
pretrvávajúci záujem v prípade tých účastníkov, ktorí sa na obedy prihlásili, ale ešte 
nezaplatili účastnícky poplatok. 
 
3. Rôzne 
 
Zásluhou aktivity Paleoklubu pri PriF UK je záujem o vytvorenie novej odbornej 
skupiny pri SGS. Ustanovenie tejto odbornej skupiny je plánované na zasadanie RV 
SGS v septembri 2009.  
 
Novými členmi SGS na základe jednomyselne pozitívneho hlasovania sa stávajú 
 
RNDr. Ivan Pasternak – učiteľ na dôchodku, Bratislava 
Mgr. Katarína Záhorová – učiteľka, Bratislava 
Mgr. Mária Tothová - učiteľka, Bratislava 
RNDr. Martin Ondrejka, PhD. – PriF UK, Bratislava 
Mgr. Peter Chudík – PriF UK, Bratislava 
Mgr. Ivan Dananaj, PhD. – ŠGÚDŠ, Bratislava 
RNDr. Slavomír Mikita - ŠGÚDŠ, Bratislava 
Mgr. Peter Čech - ŠGÚDŠ, Bratislava 
Mgr. Miroslav Petráš - ŠGÚDŠ, Bratislava 
Mgr. Jaromír Švasta, PhD. - ŠGÚDŠ, Bratislava 
Mgr. Natália Bahnová - ŠGÚDŠ, Bratislava 
 
Vyhotovením preukazov SGS pre nových členov je poverená D. Magálová. 
 
V odbornej skupine Hydrogeológie bol za nového predsedu zvolený RNDr. Slavomír 
Mikita. RV SGS túto zmenu berie na vedomie a praje novému predsedovi úspešné 
pôsobenie. 
 
Výstava „Planéta na ktorej žijeme“ končí 2. júla 2009 v SNM v Bratislave derniérou 
a časť výstavy bude presťahovaná do Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi 
 
Najbližšie zasadanie rozšíreného výboru SGS bude začiatkom septembra 2009.  
 

 
25. 06. 2009 
Počas rokovania RV SGS zapísal Z. Németh 
         
         L. Šimon 
         predseda SGS 
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