
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS ZO DŇA 24.1. 2019 

 

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 na zasadnutí 

členov Rozšíreného výboru Slovenskej geologickej spoločnosti (ďalej „RV SGS“) a 

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

overovateľom bola M. Kováčová a schvaľovateľom L. Šimon. 

 

2. Informácia o internetovom časopise Mente et Malleo – Spravodajca SGS 

Pre rok 2018 bola vytvorená  internetová verzia časopisu MeMonline 2018. Výbor SGS 

naplánoval pre rok 2019 niekoľko pracovných stretnutí, po ktorých ponúkne členom SGS 

nové vízie a smerovanie internetového časopisu Mente et Malleo. 

 

3. Plán práce SGS pre pobočky a odborné skupiny pre rok 2019  
SGS bude v roku 2019 spolupracovať pri organizovaní nasledovných medzinárodných 

a domácich konferencií: Otvorený geologický kongres ČGS a SGS, ktorý sa bude konať 

v dňoch 3. – 6. 9 2019 v Berouně, v Českej republike. SGS bude opäť hlavným 

organizátorom 18. predvianočného geologického semináru SGS. SGS plánuje v roku 2019 

organizovať sériu vedeckých ale i popularizačných prednášok a tradičnú jarnú a jesennú 

geologickú terénnu exkurziu. 

 

4. Návrh nového štatútu pre súťaž Najlepšie geologické práce 

D. Plašienka bol poverený vypracovaním návrhu nového štatútu pre súťaž Najlepšie 

geologické práce, do 30.3.2019. 

 

5. Informácia o organizácii spoločného geologického kongresu OGK 2019 Beroun 

1. cirkulár Spoločného geologického kongresu OGK 2019 Beroun by mal byť zverejnený  do 

konca januára 2019.  

 

6. Rôzne a diskusia 

M. Kováčová sa zaujímala o spôsob presunu  Komisie pre názvoslovie zo SGS do SMS. Pred 

vznikom Slovenskej mineralogickej spoločnosti táto komisia pracovala pri  Odbornej skupine 

pre mineralógiu a geochémiu SGS. Po odchode niektorých členov tejto odbornej skupiny do 

SMS túto komisiu pravdepodobne neprávomocne preniesli automaticky pod SMS. Riešením 

by bolo presunutie komisie na neutrálnu pôdu Národného geologického komitétu.  

 

L. Šimon na záver poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí a ukončil rokovanie. 

Najbližšie rokovanie je naplánované na 28.2.2019. 

 

Zapísala: S. Antolíková, tajomník SGS 

 

Overila: M. Kováčová, predseda Bratislavskej pobočky SGS 

 

Schválil: L. Šimon, predseda SGS                                     V Bratislave, dňa 28.01.2019 


