
SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ 

 
ZÁPISNICA Z ROKOVANIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS 

23. 11. 2010 
 

Účastníci rokovania: podľa prezenčnej listiny. Z objektívnych dôvodov sa 
ospravedlnili: M. Kováčová, M. Moravcová, D. Plašienka, D. Ozdín, M. Chovan. 
Neospravedlnený: R. Vojtko, I. Baráth, S. Mikita 
Priebeh rokovania: 
 
 
1. Otvorenie, zmeny vo financovaní SGS pre rok 2011 
 
 Predseda L. Šimon uvítal prítomných a uviedol, že SGS momentálne prechádza 
zložitým obdobím, spojeným so zmenou financovania – Rada vedeckých spoločností nemala 
pridelené finančné prostriedky na ďalší rok, čo ohrozilo financovanie konkrétnych vedeckých 
spoločností. Do 30. 10. 2010 muselo byť uzavreté účtovníctvo, čo v prípade SGS bolo 
úspešne realizované. Vďaka L. Šimonovi, M. Chovanovi, I. Broskovi a M. Kohútovi sa 
podarilo zabezpečiť alternatívnu možnosť financovania – prostriedky budú alokované priamo 
na Geologický ústav SAV, a následne pre SGS. 

Celospoločenská kríza sa prejavuje aj v zníženom záujem členov SGS platiť ročný 
členský príspevok – tohto roku zaplatilo 212 šlenov, čo je citeľný pokles v porovnaní 
s vlaňajškom, keď členské zaplatilo 345 členov. Zlyhanie nastalo v banskobystrickej 
pobočke, s ktorou je problematická akákoľvek komunikácia. V košickej pobočke sa vyberanie 
členského realizuje v súčasnosti a k dispozícii je poplatok za 8 členov k košického 
regionálneho centra ŠGÚDŠ. Budúci týždeň budú k dispozícii členské poplatky od členov 
SGS z Technickej Univerzity v Košiciach. Problematický je Paleoklub s 25 členmi, ktorý 
zaplatil členské len za prvý rok. Členstvo v SGS by malo byť aj vecou honoru, tak ako je to 
v zahraničí.  
  
2. Zhodnotenie aktivít SGS – aktivity pobočiek, odborných skupín 

a pridružených klubov za rok 2010 
 
Aktivity bratislavskej pobočky zhodnotil P. Uher: 
 
21.1. Prednáška – S. Hruškovič: Planetárny geomagnetizmus (13 prítomných členov SGS, 2 
hostia). 
 
15.4. Seminár: Minerály Y-REE,  Zr-Hf a Nb-Ta a Nb-Ta: indikátory magmatických, 
metamorfných a hydrotermálnych procesov. 17 prednášok (17 prítomných členov SGS, 7 
hostí). 
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22.4. Prednáška - J. Švasta, J. Kotulová, J. Halmo a P. Paudits: (Hydro)geologické 
modelovanie nováckeho hnedouhoľného ložiska (16 prítomných členov SGS, 8 hostí). 
 
30.4. Seminár: Datovanie minerálov a hornín (27 prítomných členov SGS, 17 hostí). 
 
5.11. Seminár: Program vývoja hlbinného úložiska rádioaktívnych odpadov v ČR a SR – 
minulosť, súčasnosť a budúcnosť (10 prítomných členov SGS, 28 hostí). 
 
 
Aktivity košickej pobočky zhodnotil Z. Németh: 
 
 Z dôvodu nízkeho záujmu členskej základne a geologickej verejnosti, rovnako ako 
z dôvodu terénnych prác a viacerých záverečných správ pracovníkov ŠGÚDŠ, boli 
tohtoročné odborné akcie posunuté na jeseň 2010. V sobou 27. 11. 2010 sa uskutoční 
terénny seminár „Záverečná geologická vychádzka do okolia Košíc v roku 2010“, ktorý bude 
zameraný na paleozoické sekvencie gemerika a rakoveckú suturnú zónu. 
Plánovné prednáškové popoludnie SGS „Rok 2010 v problematike geológie, surovín, 
environmentalistiky a zosuvov na východnom Slovensku“ sa uskutoční v utorok 30. 11. 2010 
z prednáškovej sále na ŠGÚDŠ v Košiciach. 
 
Banskobystrická pobočka SGS nevykazuje žiadne aktivity. RV SGS preto prijal uznesenie - 
poveruje Doc. J. Michalíka aktiváciou tejto pobočky výberom potenciálnych členov nového 
vedenia pobočky SGS v Banskej Bystrici, a osobnou komunikáciou s nimi pri riešení 
odbornej činnosti pobočky. 
 
Aktivity klubu učiteľov geovied zhodnotila L. Turanová: 

V priebehu roku 2010 klub učiteľov geovied zrealizoval v rámci vzdelávacích aktivít 
nasledujúcich 7 seminárov a 1 exkurziu pre učiteľov základných a stredných škôl. Program 
jednotlivých seminárov bol nasledovný: 
 
Stretnutie  27.1.2010 (počet účastníkov 37): 
  Program: 

1. Slovo na úvod – RNDr. Mária Bizubová  
2. Čo nám hrozí z podzemia? –  doc. RNDr. Jozef Hók, CSc. 
3. Prírodné katastrofy a varovné systémy  –  prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.  

Na seminári odzneli informácie o sopečnej činnosti, cunami, zosunom, ako aj spôsobom 
ochrany pred prírodnými katastrofami. 

 
Stretnutie  24.2.2010 (počet účastníkov 25):  
 Program:  

1. Slovo na úvod – RNDr. Mária Bizubová  
2. Historické povodne  –  doc. RNDr. M. Trizna, PhD. 

Historické povodne na území Slovenska prezentoval vo svojej prednáške Doc. Trizna. 
 
Stretnutie  31.3.2010 (počet účastníkov 33): 
 Program:  

1. Slovo na úvod – RNDr. Mária Bizubová 
2. Pozvánka na výstavy: Malá Fatra, Vysoké Tatry, Malé Karpaty, Hundsheimské 

kopce – RNDr. Marta Ďurovičová, CSc.,  RNDr. Miroslav Kulfan, CSc. 
3. Jej „Veličenstvo“ búrka  – Mgr.  Jozef Pecho  

Mgr. Pecho vo svojej prednáške uviedol zákonitosti a zaujímavosti spojené so  vznikom 
búrok. V rámci seminára odznela aj pozvánka na výstavu otvorenú  vo vestibule fakulty. 
 
Stretnutie  21.4.2010 (počet účastníkov 26: 
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 Program:  
1. Slovo na úvod – RNDr. Mária Bizubová  
2. Zmeny klímy v histórii Zeme  –  RNDr. Ján Melo, CSc. 
3. Pozvánka na exkurziu do okolia Rimavskej Soboty – Doc. RNDr. Lídia Turanová, 

PhD. 
Na seminári odznela informácia o základných poznatkoch, ale aj zaujímavostiach 
klimatológie, s konkrétnymi príkladmi klímy na Slovensku. Na záver oboznámila  Doc. 
Turanová účastníkov s trasou exkurzie, ktorá sa realizovala v júli 2010. 
 
Stretnutie  26..5.2010 (počet účastníkov 22): 
 Program:  

1. Slovo na úvod – RNDr. Mária Bizubová, Doc. RNDr. Lídia Turanová., PhD. 
2. Informácia o projekte: Multimédialná podpora  geovedného vzdelávania na ZŠ a 

SŠ – Doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD. 
3. Návrhy pokusov a pomôcok (ukážky a aplikácia na geovedné učivo) – Mgr. 

Ľubica Lukianenko, Mgr. Lenka Birčáková  
Po informáciách o stave riešenia projektov, členky klubu predviedli ukážky vyrobených 
učebných pomôcok pre výučbu geovied. 
 
Stretnutie  29.9.2010 (počet účastníkov 26): 
 Program:  

1. Slovo na úvod – Doc. RNDr. Lídia Turanová., PhD., RNDr. Mária Bizubová 
2. Komparácia geovedného vzdelávania na ZŠ a SŠ na Slovensku a vo vybraných 

krajinách – Mgr. Ľubica Lukianenko, PhD. 
3. Návrh interaktivít (animácie, obrázky, prezentácie a pod.) pre vybrané tematické 

celky geovedného učiva v sekundárnom vzdelávaní ISCED 2 (edukačné CD) – 
Mgr. Monika Grajzeľová 

Na seminári odzneli výsledky dizertačnej práce Mgr. Lukianenko, t. j. informácia o 
geovednom vzdelávaní, počte hodín a tematických celkoch vyučovaných v ZŠ a SŠ u nás a 
okolitých krajinách.  
V druhej časti seminára ukázala  Mgr. Grajzeľová ako využívať edukačné CD, ktoré vytvorila 
v rámci diplomovej práce,  pri výučbe geovedných celkov. Učitelia dostali uvedené CD k 
dispozícii pre svoje potreby. 
 
Stretnutie 27.10.2010 (počet účastníkov 34):  
 Program:  

 1. Aktuálne informácie k projektu Geovedy pre každého – RNDr. Mária Bizubová a 
k projektu Multimédialná podpora geovedného vzdelávania na ZŠ a SŠ – Doc. RNDr. 
Lídia Turanová, PhD. 

 2. Kameň a človek – Doc. RNDr. D. Čabalová, PhD. 
Okrem informácií o stave riešenia projektov  odznela prednáška o využití kameňa v 
architektúre od najstarších dôb až po súčasnosť. 

V novembri a decembri uskutočníme ešte 2 semináre, ktoré majú plánovaný 
nasledujúci program:  

Stretnutie  24.11.2010: 
 Program:  

1. Pôda ako ju nepoznáme –  Ing. Peter Pišút, PhD. 
2. Erózia pôdy a problémy, ktoré s tým súvisia – doc. RNDr. Miloš Stankoviansky, 

PhD. 
 
Stretnutie  15.12.2010: 
 Program:  

1. Geoturizmus a novinky v náučných chodníkoch a geoparkoch – RNDr. Mária 
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2. Urobte si vianočný darček  (kameň ako šperk) – Alena  Kadlečíková  
 
Klub učiteľov geovied zorganizoval aj 3 dňovú exkurziu fokusovanú na oblasť Jelšavy, 
Ochtinej, Tornale a priľahlých častí Maďarska. Financovanie aktivít sa realizuje aj formou 
bežiaceho projektu APVV, a tiež samofinancovaním participujúcimi členmi. 
 
Členovia RV SGS zhodnotili aj odborné akcie v zahraničí, na ktorých sa v roku 2010 

zúčastnili členovia SGS: 
 
XIX kongres KBGA Thessaloniki (Grécko) – organizátori podujatia vykazovali rekordnú účasť 

800 platiacich členov. Z chabej účasti na prednáškach a spoločných podujatiach sa tento 
počet nezdá reálny. Účastníci z SGS – M. Kohút, D. Plašienka, Ľ. Hraško a Z. Németh  

IMA kongres – 1700 účastníkov – P. Uher a I. Broska – organizovali a viedli 5 dňová 
exkurzia po Slovensku, ktorá bola hodnotená ako veľmi úspešná 

Zasadanie stratigrafickej komisie IUGS v Karavake (Turecko) – účasť J. Michalík  
Kongres aplikovanej geológie - Irán – Vašad –– program bol rozšírený na celé spektrum 
geológie –J. Michalík 
8. jurský kongres v Číne – 3 týždňové odborné podujatie – účasť J. Michalík 
 
Akceptovaný bol návrh, aby účastníci pripravili informatívne prednášky o vyššie uvedených 
odborných podujatiach. 
 
4. Informácia o príprave Spoločného geologického kongresu SGS a ČGS 2011 
 
 Pracovného rokovania v Brne sa zúčastnil 2x L. Šimon a M. Kohút.  Organizačný 
vedúci SGK je Peter Budil, predsedom ČGS je Krištof Werner. 
 Začiatok SGK je termínovaný na 23. septembra 2011 a bude trvať 4 dni od stredy do 
nedele, zo Slovenska sa očakáva účasť len cca 20 ľudí. Plán je zmedzinárodniť SGK 
implementáciou angličtiny. Predpokladané vložné je 40 EUR + ubytovanie na 3 noci. Celkové 
náklady na jednotlivca sa očakávajú vo výške 100-150 EUR náklady + exkurzie. Kongres 
bude lokalizovaný 70 km od Prahy. SGK má podporu riaditeľa ŠGÚDŠ, účasť bude závisieť 
od finančných možností. Pozvaní prednášatelia zo Slovenska – D. Plašienka - Mezozoikum, 
P. Uher – Mineralizácia v ZK. 
 
5. Plán práce SGS na rok 2011 (pobočky, odborné skupiny, kluby)  
 
Bratislavská pobočka: 
Polovica apríla 2011 - štvrtok - Seminár – Minerály Malých Karpát (D. Ozdín, P. Uher). 
Máj – geologická vychádzka do okolia Bratislavy bratislavskou integrovanou dopravou 
Jesenná terénna akcia – polovica októbra – Hainburské + Šopronské kopce, Neziderské 

jazero 
 
Košická pobočka: 
Záver apríla - Jarné prednáškové popoludnie organizované SGS a SALG „Geologická stavba 

a surovinový potenciál východného Slovenska“ 
Máj – terénny seminár fokusovaný na severogemerickú zónu 
Október/november – Jesenné prednáškové popoludnie organizované SGS a SAIG 

„Geologická stavba a svahové deformácie východného Slovenska“ 
 
Banskobystrická pobočka: 
Aktivity nie sú známe, činnosť závisí na konsolidácii pobočky. 
 
 

 4



 5

 
6. Návrhy na ocenenia SGS  
 
23. januára 2011 – seminár – 65 výročie narodenia Prof. M. Chovana – ďakovný list. Návrh 

nového minerálu chovanit s typovou lokalitou pri Magurke.   
 
 
 
23. 11. 2010 

 
Zapísal: Z. Németh 
 
        RNDr. L. Šimon, PhD. 
        predseda SGS 


	SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ
	ZÁPISNICA Z ROKOVANIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS
	23. 11. 2010

