
 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS ZO DŇA 9.6. 2016 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (na konci dokumentu) 

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 M. Kováčová, 

overovateľom R. Aubrecht a schvaľovateľom L. Šimon. 

 

2. Príprava Otvoreného geologického kongresu ČGS a SGS 2017 

L. Šimon prítomných informoval o aktivitách v súvislosti s organizovaním Otvoreného 

geologického kongresu SGS a ČGS 2017, ktorý sa uskutoční v dňoch 14. - 17. júna 2017 a 

bude pod záštitou  Ing. László Sólymos ministra životného prostredia Slovenskej republiky 

(viď. scan listu). Predseda SGS L. Šimon predstavil návrh 1. cirkuláru (tvorí prílohu tejto 

zápisnice). Vyzvané prednášky a prednášajúci na návrh predsedu a po diskusii členov RV boli 

ustanovené tak, aby zo stratigrafického hľadiska obsiahli čo najširší interval, a to nasledovne: 

RNDr. J. Maglay, PhD., doc. RNDr. J. Michalík, DrSc. a RNDr. M. Janák, DrSc.    

Uznesenie č.9/RV SGS/ 2016 

RVSGS prediskutoval a odsúhlasil návrh 1.cirkuláru pre Otvorený geologický kongres SGS 

a ČGS 2017.  Návrh bol jednomyseľne prijatý. (Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0). 

Členovia Výboru SGS diskutovali možnosť vytlačenia samostatného zborníka abstraktov. 

Editormi zborníka abstraktov boli navrhnutí dr. Šimon, dr. Madarás, dr. Kováčová. 

 

3. Prijatie nových členov SGS. 

O členstvo v SGS požiadali RNDr. Henrieta Gačková, Mgr. Lucia Ledvényiová, PhD., Mgr. 

Jozef Madzin, PhD.  

Uznesenie č.10/RV SGS/ 2016 

RVSGS prerokoval prihlášky záujemcov o členstvo v SGS a hlasovaním všetkých troch 

uchádzačov prijal za riadnych členov SGS s účinnosťou od 9.6.2016 

Návrh bol jednomyseľne prijatý. (Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0). 



  

4. MeM - Spravodajca SGS 

Výkonný redaktor Spravodajcu SGS MeM - dr. Madarás - informoval o stave rozpracovanosti 

prvého čísla. Odsúhlasené príspevky, zdravice jubilantom, abstrakty z predvianočného 

seminára, infobloky o zrealizovaných konferenciách (CETEG, Herľany, Jurrasica) 

a aktivitách pobočiek, resp. odborných skupín (napr. terénna exkurzia - dr. Teťák), správy 

o činnosti pobočiek a cestovateľské príspevky členov komunity je potrebné zaslať priamo 

výkonnému redaktorovi do 27.06.2016.  

 

Záver 

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

rokovanie. 

 

Zapísala: M. Kováčová,  predseda Bratislavskej pobočky SGS 

Overil: R. Aubrecht, člen RV SGS  

Schválil: L. Šimon, predseda SGS 

 

V Bratislave, dňa 30.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRÍLOHA 1. 

1.cirkulár 

 

Slovenská geologická spoločnosť a Česká geologická společnosť 

Sekcia geológie a prírodných zdrojov ministerstva životného prostredia 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 

Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave 
 

Vás pozývajú na  

 

Otvorený geologický kongres  
pod záštitou Ing. László Sólymos ministra životného prostredia Slovenskej republiky  

 

 

Geologický kongres sa uskutoční v dňoch 14.6 -17. 6. 2017 vo Vysokých Tatrách  

v Kongresovom Centre Slovenskej akadémie vied Academia, Stará Lesná. 

 
Slovenská geologická spoločnosť nadväzuje na tradície Československé společnosti pro mineralogii a 

geologii (ČSMG), založenej v roku 1923. Tradície SGS, zriadenej v roku 1967, siahajú až k Uhorskej 

geologickej spoločnosti, založenej v roku 1848. V rokoch 1933 až 1993 sa konalo 27 zjazdov ČSMG a SGS. Po 

vzniku Slovenskej republiky SGS zorganizovala 4 vlastné zjazdy – v Spišskej Novej Vsi (1995), v Bratislave 

(1997), v Banskej Štiavnici (2001) a na lokalite Medvedia Hora (2005). Otvorenému geologickému kongresu 

2017 predchádzali spoločné geologické kongresy Slovenskej geologickej spoločnosti a České geologické 

společnosti v Bratislave (SR 2009),  Monínci (ČR 2011) a Mikulov (ČR 2015). 

 

Čestné predsedníctvo:  

RNDr. V. Jánová, PhD. (MŽP), Ing. B. Žec, CSc. (ŠGÚDŠ), RNDr. I. Broska, DrSc. (UVZ SAV), 

prof. RNDr. M. Bielik, DrSc. (PRiF UK), doc. RNDr. P. Reichwalder, CSc. (SGS), prof. RNDr. D. 

Plašienka, DrSc. (SGS), RNDr. P. Budil, Ph.D. (ČGS spol.) a Mgr. V. Goliaš, Ph.D. (ČGS spol.) 

 
Organizačný výbor:  

RNDr. L. Šimon, PhD., Ing. Z. Németh, PhD., RNDr. S. Ozdínová, PhD., RNDr. Ľ. Hraško, PhD., RNDr. J. 

Madarás, PhD., RNDr. M. Kováčová, PhD., prof. RNDr. R. Aubrecht, PhD., prof. RNDr. P. Uher, CSc., doc. 

RNDr. D. Pivko, PhD., RNDr. M. Kohút, CSc., doc. Mgr. R. Vojtko, PhD., RNDr. J. Maglay, PhD., RNDr. P. 

Malík, CSc., RNDr. V. Kollárová, PhD., RNDr. M. Kováčiková (členov za ČGS spol. doplníme neskôr) 

 
Tematické zameranie sekcií:  

1) Regionálna geológia a tektonika. 2) petrológia, geochémia, mineralógia a ložisková geológia. 3) Historická 

geológia, sedimentológia, paleontológia a stratigrafia. 4) Aplikovaná geológia a geológia životného prostredia. 5) 

Informatika, geologický informačný systém a diaľkový prieskum Zeme. 6) Geoturistika, propagácia a didaktika 

geológie. 

 
Prednášky sú limitované na 20 minút (15+5 min. diskusia).  

Pre veľký záujem o prezentovanie môže byť prispievateľ geologický kongres prvým autorom len jedného z 

príspevkov (s možnosťou spoluautorstva vo viacerých príspevkoch). Abstrakty z prednášok a aj z posterov v 

slovenskom alebo anglickom jazyku je potrebné zaslať na adresu silvia.ozdinova@savba.sk a e-mailom do 31.1. 

2017.  Abstrakty budú publikované elektronický v Mente at Maleo 2/2017.  

 

Exkurzie:  

V rámci Otvoreného geologického kongresu 2017 bude možný výber z celodenných exkurzií, ktoré sa 

uskutočnia paralelne 14. 6. 2017 a 17.6. 2017: 1) Geologická stavba Vysokých Tatier. 2) Kvartérno-glaciálne 

fenomény Vysokých Tatier.  3) Hydrogeológia Vysokých Tatier a okolia. 4. Geologické zaujímavosti širšieho 

okolia Vysokých Tatier.  

 



Poplatky: Orientačná výška účastníckeho poplatku (vložné) je 80 EUR pre členov SGS, študenti 40 EUR, 

sprevádzajúce osoby 40 EUR, nečlenovia SGS 150 EUR. Poplatky za exkurzie A, B, C, D sú po 40 EUR. 

Poplatky zahrňujú organizačné náklady, registráciu a zľavy pre študentov. Nezahrňujú dopravu na miesto 

konania kongresu a späť, ani náklady na ubytovanie a stravovanie počas kongresu. 

 

Dôležité termíny 

30.11. 2016          Predbežná registrácia 

31. 1. 2017 Doručenie príspevkov (abstrakty, články) 

15. 3. 2017 Definitívna registrácia s platbou vložného a exkurzných poplatkov.  

 

Oficiálné webové stránky kongresu: www.geologickaspolocnost.sk a www.geologickykongres.eu  

 
Inštrukcie autorom abstraktov: Editor MS Word / Font Times New Roman 12 b. / Formát strany A4 / Riadkovanie 2. 

Celkový počet riadkov na jeden abstrakt je maximálne 50 vrátane nadpisu, adresy a prípadného poďakovania. Kratšie 

abstratky budú tiež akceptované. V rámci abstratku je možnosť publikovania jedného obrázka, alebo jednej tabuľky. Max. 

šírka obrázka alebo tabuľky po zalomení korešponduje so šírkou 1 stĺpca v časopise Mente et Maleo, t.j. 8,2 cm a maximálna 

výška je 6 cm. Pri zostavovaní takéhoto obrázka, alebo tabuľky venujte pozornosť jeho čitateľnosti a výpovednosti pri týchto 

zmenšených rozmeroch. Obrázok musí byť dodaný do redakcie  samostatne vo formáte jpg s vysokým rozlíšením, prípadne 

vo formátoch cdr alebo xls. Obrázky už vložené do textu v editore MS Word sú pre ďalšie redakčné spracovanie nevhodné. 

Pri zaradení obrázka, alebo tabuľky bude maximálny počet riadkov abstraktu znížený o 1,5 riadka pri vyššie uvedenom 

formáte na 1 výškový cm obrázka (alebo tabuľky). Napr. pri uplatnení maximálnej výšky obrázka 6 cm bude musieť autor 

abstraktu počítať so znížením celkového rozsahu abstraktu z 50 riadkov na 41 riadkov (+ uvádzaný obrázok, alebo tabuľka). 

V texte abstraktu musí byť na vložený obrázok alebo tabuľku aspoň jedna odvolávka. Pod obrázkom, či tabuľkou bude 

zaradený aj stručný popisujúci text, ktorý je potrebné tiež dodať. V abstrakte sa neuverejní zoznam použitej literatúry, i keď v 

abstrakte sa citácie môžu použiť.  

 

 

Adresa na zaslanie registračného cirkulára: silvia.ozdinova@savba.sk 

 

        

Registračný formulár 

 

Meno: ……………………………………………… 

 

Priezvisko:…………………………………………. 

 

Titul:……………………………………………….. 

 

Adresa:…………………………………………….. 

 

E-mail:……………………………………………... 

 

Autori príspevku: ………………………………… 

 

Názov príspevku:……………………………..……    

 

Účastník môže byť prvým autorom len jednej prezentácie vo forme prednášky, ale spoluautorom 

viacerých príspevkov. 

 

Zakrúžkuj o čo máš záujem: 

 

□ Prednáška 
□ Poster 
□ Exkurzia A  
□ Exkurzia B 
□ Exkurzia C 
□ Exkurzia D 

 

 

 

http://www.geologickaspolocnost.sk/
http://www.geologickykongres.eu/


 

 

 

 



 

 

 


