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ZÁPISNICA Z ROKOVANIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SGS 

10. 10. 2013 

 
Účastníci rokovania: podľa prezenčnej listiny 
Miesto konania: ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, Bratislava; zasadačka 3. poschodie 
Priebeh rokovania: 

 
1. Otvorenie  
 

Predseda SGS L. Šimon účastníkov rokovania privítal a oboznámil ich 
s jednotlivými bodmi programu. Súčasne skonštatoval, že bol požiadaný predsedom 
Rady vedeckých spoločností aby na najbližšom zasadaní Rady prezentoval činnosť 
a chod SGS ako jednej z dlhodobo najaktívnejších vedeckých spoločností. 

Pokiaľ ide o aktivity SGS, medzi najaktívnejšie patrí košická pobočka SGS, Klub 
učiteľov geovied a Paleoklub. Banskobystrická pobočka nebola aktívna, a po 
založení Slovenskej mineralogickej spoločnosti sa stala málo aktívnou aj bratislavská 
pobočka SGS. Predseda  SGS sa ďalej poďakoval hospodárke SGS M. Kováčikovej 
za vzorné vedenie účtovníctva SGS. 
 
2. Informácia o činnosti SGS za rok 2013 (pobočky a odborné skupiny) a návrh 
plánu práce SGS pre rok 2014. 
 

Klub učiteľov geovied – Správa o činnosti za rok 2013 je v prílohe 1. Klubu 
učiteľov geovied, ako aj jeho predsedkyni L. Turanovej predseda a vedecký tajomník 
SGS vyjadrili uznanie za množstvo kvalitých odborných podujatí (4 semináre, 1 
zahraničná exkurzia). 

Paleoklub – Správa o činnosti za rok 2013 je v prílohe 2. Paleoklub bol 
vyhodnotený ako veľmi aktívna pobočka (7 odborných a popularizačných akcií). 

Košická pobočka – Tradične zorganizovala v roku 2013 dve prednáškové 
popolunia (08. 04. 2013 a 11. 11. 2013) a terénny seminár – geologickú túru 
v rolovskej strižnej zóne (16. 06. 2013). Reportáž o aktivitách košickej pobočky SGS 
za rok 2013 bude publikovaná v časopise Min. Slovaca 4/2013. V diskusii D. 
Plašienka zdôraznil, že by bolo vhodné viaceré zaujímané prezentácie z košických 
prednáškových popoludní SGS prezentovať aj v Bratislave v rámci predvianočného 
seminára. 

P. Uher ako predseda bratislavskej pobočky skonštatoval, že sa v Bratislave 
prestala praktizovať spoluúčasť SGS pri organizovaní prednášok zahraničných 
geovedcov, ktorých pozývajú jednotlivé geologické inštitúcie - týmto je činnosť 
bratislavskej pobočky ochudobnená. 
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Predseda SGS vyjadril požiadavku, aby do konca novembra predsedovia 
odborných skupín a pobočiek vypracovali plány činnosti na rok 2014 a na základe 
týchto plánov predseda SGS napíše správu na predsedníctvo Rady vedeckých 
spoločností - týmto je šanca zabezpečiť adekvátne finančné krytie naplánovaných 
akcií aj na budúci rok, kde už SGS bude vykonávať činnosť s novým vedením.  

Populárno-náučné prednášky v Slovenskom národnom múzeu – pobočka 
v Devínskej Novej Vsi umožňuje pre členov SGS prezentovať 2-3 prednášky ročne. 
Je tiež požiadavka nahlásiť zamýšľané prednášky predsedovi SGS do konca 
novembra 2013. 
 
3. Príprava predvianočného seminára SGS a Valného zhromaždenia SGS, ktoré 
sa uskutočnia 12. 12. 2013 
 

Príprava predvianočného seminára sa realizuje podľa zaužívaného postupu. 
Pozvánka a výzva na zaslanie abstratkov prezentácií budú distribuované 
v najbližších dňoch. PVS 2013 bude venovaný 100. výročiu narodenia Prof. M. 
Kuthana. Seminár sa uskutoční vo Veľkej sále Dionýza Štúra na ŠGÚDŠ. Súčasťou 
PVS bude o 13:00 odovzdávanie ocenení SGS a o 14:00 bude valné zhromaždenie 
SGS. 

V rámci valného zhromaždenia SGS budú aj voľby národného geologického 
komitétu. V rámci prípravy volieb vedenia SGS je potrebné dávať návrhy vhodných 
kandidátov. Výbor je desaťčlenný, volí sa predseda, podpredseda, hospodár 
a vedecký tajomník SGS. Funkcia predsedu spravidla rotuje medzi inštitúciami – po 
PriF UK a dvoch funkčných obdobiach predsedníctva na ŠGÚDŠ prichádza poradie 
na Geol. ústav SAV. D. Plašienka navrhol do pozície predsedu Adama Tomašových, 
zdôrazňujúc jeho vedecké kvality a zahraničné skúsenosti. Zoznam navrhnutých 
kandidátov je aj volebnou listinou. Aby mohli byť jednotliví kandidáti volení, je 
potrebný ich súhlas s kandidatúrou. Na valnom zhromaždení SGS je možnosť 
prihlásiť do volebného zoznamu aj ďalších kandidátov. Doterajší hospodár – M. 
Kováčiková - by mohol zotrvať vo funkcii aj v novozvolenom výbore SGS, čím by sa 
zúročili skúsenosti doteraz nadobudnuté. Prípadná výmena hospodára by sa ale 
mala uskutočniť až po podaní daňového priznania sa rok 2013. Do konca decembra 
je možnosť založenia výhodnejšieho bankového účtu pre SGS v Slovenskej 
sporiteľni s nižšími poplatkami, ktorá umožňuje ročnú finančnú úsporu 15-20 EUR. 

RV SGS poveril zrealizovaním výmeny bankového účtu L. Šimona a M. 
Kováčiková. 
 
4. Príprava Otvoreného geologického kongresu SGS a ČGSpol 2014 
 
Český partner (ČGSpol) predložil požiadavku na zmenu termínu konania kongresu 
z júna 2014 na september alebo október 2014, resp. až na ďalšie roky. Súčasné 
vedenie SGS (predseda, vedecký tajomník) navrhujú preniesť kompetencie 
v organizovaní kongresu na nové vedenie SGS, ktoré vznikne po voľbách počas 
valného zhromaždenia v decembri 2013. 
 
Na zasadaní RV SGS bolo iniciované hlasovanie za zrušenie organizovania 
kongresu SGS-ČGSpol 2014. Výsledky hlasovania boli nasledovné: 
10 hlasov - za zrušenie organizovania organizovania kongresu SGS-ČGSpol 2014 
1 hlas – zdržanie sa hlasovania 
1 hlas – proti zrušeniu organizovania kongresu SGS-ČGSpol 2014 
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5. Návrhy na ocenenia SGS pre rok 2013 (Slávikova medaila, čestné členstvo, 
ďakovné listy pre rok 2013 a iné) 
 
Predseda SGS rozdal členom SGS kompletný zoznam doteraz ocenených 
geovedcov Slávikovou medailou SGS. Súčasne navhol v roku 2013 oceniť 
Geologický ústav SAV pri príležitosti 60. výročia vzniku a D. Plašienku za celoživotné 
dielo s platnosťou udelenia Slávikovej medaily od roku 2006. 
 
Hlasovanie RV SGS o vyššie uvedenom návrhu: 
Jednohlasne pozitívne za udelenie Slávikovej medaily Geologickému ústavu SAV. 
Jednohlasne pozitívne za udelenie Slávikovej medaily Prof. D. Plašienkovi. Budúci 
ocenený sa zdržal hlasovania. 
 
Ďakovné listy SGS – J. Maglay, N. Hudáčková, K. Fordinál, D. Pivko, Z. Németh, L. 
Turanová. Hlasovanie RV SGS: 9 pozitívnych hlasov, 3 – zdržanie sa hlasovania 
 
Prof. A. A. S. Grigorovič – jednohlasne akceptované čestné členstvo v SGS 
 
6. Prijatie nových členov SGS 
 
RNDr. Andrej Földes – opätovný záujem o členstvo v SGS – akceptované RV SGS 
jednohlasne 
 
7. Rôzne a diskusia 
 
Podrobný program terénneho seminára SGS bratislavskej pobočky „Geológia a víno“ 
bude distribuovaný len prihláseným záujemcom. 

 
 
10. 10. 2013 

 

Zapísal:  

Z. Németh, vedecký tajomník SGS                               L. Šimon, predseda SGS 



 

 

 

Slovenská geologická spoločnosť 
odborná skupina Klub učiteľov geovied 

 

 
Správa o činnosti v roku 2013 

V priebehu roku 2013 sme realizovali v rámci vzdelávacích aktivít nasledujúce  semináre a  

exkurzie pre učiteľov základných a stredných škôl. Do programu jednotlivých seminárov sme zaradili 

aktuálne informácie o projekte KEGA Nové trendy v geovedách – geovedné vzdelávanie učiteľov. 

Seminár  30.1.2013 (počet účastníkov 20):  

Program: 

1. Slovo na úvod – Doc. RNDr. Lídia Turanová,PhD. 

2. Kameň a bonsai na Taiwane – RNDr. Viera Hojstričová,   PhD. 

 Na seminári Dr. Hojstričová, ktorá sa zúčastnila v roku 2009 expedície bonsaistov 

na Taiwane,  prezentovala fotografie z veľkej výstavy bonsajov a suiseki,  Národného múzea 

v Taipei a súkromnej zbierky pani profesorky Amy Liang a pána Ming Tu Hsu –  majiteľa 

jedinečnej  zbierky kamenných jedál.  Kamenné „jedlá“  - kamenné exponáty pochádzajú jednak 

z domácich taiwanských zdrojov, ale aj z celého sveta. Samotný ostrov Taiwan je známy 

bohatými nálezmi skamenených kmeňov – araukaritov, polohami rôznofarebných jadeitov, 

jaspisov a iných produktov hydrotermálnej činnosti, viazanej na pásmo vulkanických pohorí, 

ktoré sú na východnom pobreží ostrova. V podloží vulkanitov sa nachádzajú súvrstvia 

mezozoických vápencov, ktoré vychádzajú na povrch v západnej časti ostrova a sú tiež 

materiálom, ktorý môžeme vidieť v zbierke. 

Seminár  27.2.2012 (počet účastníkov 25):  

Program: 

1. Aktuálne informácie k projektu – RNDr. Mária Bizubová, RNDr. Ivan Ružek, 

PhD.  

2. Geologické zaujímavosti  Talianska a Rakúska slovom a obrazom – Doc. RNDr. 

Rudolf Holzer,PhD.,   Doc. RNDr. Martin  Bednarik, Ph&d. 

 

Doc. RNDr. Rudolf Holzer,PhD.,   Doc. RNDr. Martin  Bednarik, PhD. podrobne 

oboznámili účastníkov seminára s programom a jednotlivými navštevovanými lokalitami na 

dlhoročnej exkurzii do Talianska realizovanej v spolupráci s univerzitou v Parme a Florencii.  

Seminár  27.3.2013 (počet účastníkov 17):  

Program: 

1. Aktuálne informácie – RNDr. Mária Bizubová, RNDr. Ivan Ružek, PhD.  

2. Z ciest po zahraničí – RNDr. Daniela Chromíková  

 

RNDr. Chromíková zoznámila slovom a obrazom svojich kolegov s krajinami s 

prekvapujúcim množstvom prírodných i kultúrnych pamiatok  - Mexikom, Kaliforniou 

a Islandom. Prezentovala fotografie z lokalít, ktoré sú atraktívne a zaujímavé z geografického, 

geologického alebo historického hľadiska. Prednáška slúžila aj ako pozvánka na možnú 

realizáciu exkurzie pre učiteľov práve na Island. 



 

 

 

Seminár  24.4.2013 (počet účastníkov 18):  

Program: 

1. Aktuálne informácie k projektu – RNDr. Mária Bizubová, RNDr. Ivan Ružek, 

PhD.  

2.  Chránené územia na Slovensku a v Európe – RNDr. Marta Nevřelová, PhD.  
Na seminári odzneli informácie legislatívnych predpisoch: zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny, vyhláške č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2003 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny, vyhláške č. 492/2006 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhláške č. 489/2006, ktorá podrobnejšie vysvetľuje 

jednotlivé paragrafy zákona o ochrane prírody a krajiny.  Boli vysvetlené pojmy: stupeň ochrany, 

jednotlivé kategórie chránených území a chránených krajinných oblastí, národný park, chránený areál, 

prírodná rezervácia, prírodná pamiatka, chránený krajinný prvok, chránené vtáčie územie, územie 

európskeho významu, osobitne chránené územia a osobitné územia ochrany a uvedené príklady 

zjednotlivých pojmov zo Slovenska aj Európy, so zvláštným zreteľom na Slovinsku, kde sme realizovali 

neskôr exkurziu. 

 

  V mesiaci máj bola plánovaná terénna exkurzia spojená s opekaním, ktora sa vzhľadom 

na počasie a zaneprázdnenosť účastníkov zo strany učiteľov neuskutočnila.  

 

Exkurzia 29.6. – 2.7.2013 (počet účastníkov 47): 

 

V termíne 29.6 – 2. 7.2013 sme uskutočnili exkurziu s geovedným zameraním do Slovinska. 

Ubytovanie a polopenzia boli zabezpečené v hoteli BIT-Center, Ljujbljana a hosteli PAC Sports 

& Hostel pod Voglom, Ribčev laz. Exkurzie sa zúčastnili 3 lektori z Bratislavy. 

Program exkurzie:  

29.6.2013 (sobota):  Bratislava 6,00 – cez Maďarsko alebo Rakúsko – Maribor – Celje (krátka 

prehliadka historického mesta) – Arborétum Voljči Potok (francúzsky a anglický park, tropické 

skleníky, botanická záhrada) – Ljubljana (ubytovanie, voľný program v meste)  

30.6.2013 (nedeľa):  Ljubljana – Vrhnika (mohutná krasová vyvieračka – prameň Ljubljanice) – 

Logatec – Planina (Planinske polje – ponory, výhľady na tok rieky) – Rakov-Škocjan (Mali a 

Veliki Naravni Most – významné krasové územie vzniknuté kolapsom rozsiahleho jaskynného 

systému) – Cerknišske jazero (krasové jazero so sezónnymi zmenami hladiny, veľké ponory) – 

Postojna jaskyňa (v prípade dostatku času alebo nepriaznivého počasia) – Bohinjske jazero 

(Rybčev laz)  

1.7.2013 (pondelok):  Bohinjske jazero (Rybčev laz) –Bohinjské jazero (najväčšie ľadovcové 

jazero Slovinska) – prameň Savice (krátka túra cca 20 min k vodopádu Savice) – dolina Volje 

(prechod cez fenomenálnu tiesňavu  Korita Mostnice cca 2 hodiny) /alternatíva: Blejski Vintgar 

(prechod cez tiesňavu po drevených galériách) – Bled (prehliadka centra významného centra 

turizmu už z obdobia monarchie, prechádzka okolo jazera) – Bohinjske jazero (Rybčev laz). 

2.7.2013 (utorok):  Bohinjske jazero (Rybčev laz) – v prípade ideálnych poveternostných 

podmienok: Kranjska Gora – sedlo Vršic (tzv. Ruskou vysokohorskou cestou) – krátka túra k 

Ajdovskej Deklici a Poštarskemu domu cca 30 min., dlhšia túra cca 2 hod. na Sleme; v prípade 

menej vhodných podmienok: Dolina Vrata – vodopád Peričnik – Kranjska Gora (prehliadka 

mesta) – dolina Mala Pišnica; - Zelenci (prameň Sávy Dolinky – jedinečné kráterovité krasové 

vyvieračky so špecifickým typom vegetácie) – návrat do Bratislavy cez Rakúsko. 

Exkurziu personálne zabezpečili:  

RNDr. Ivan Ružek, PhD. (organizácia a koordinácia exkurzie, odborné zabezpečenie exkurzie, 



 

 

 

lektorský výklad), RNDr. Mária Bizubová (odborné zabezpečenie exkurzie, lektorský výklad), 

Doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD. (organizácia, odborné zabezpečenie exkurzie). 

Učiteľom sme poskytli učebný materiál s informačnými listami lokalít: Arborétum – Voljiči 

potok, Bledské jazero, Blejski vintgar, Bohijnské jazero, Celje, hrad, mesto, Cerknišské jazero, 

Dolina Volje, Dolina Vrata, Dolžanova tiesňava, Julské Alpy,  Krajnska Gora, Ljubljana, 

Maribor, Planina, Postojna jaskyňa, Rakov – Skocjan, sedlo Vršič, Sleme, Slovinsko, Vrhnika, 

Zelenci. 

 

Do konca roka realizujeme ešte dva semináre na ktorých  by sme mali ziskať informácie: 

O geovedných zaujímavostiach Kolumbie (23.10.2013), O geologickej stavbe Európy 

a Slovenska, geovedných zaujímavostiach Slovenska a ich didaktickej transformácie 

(27.11.2013) a realizujeme jeden workshop Maľujeme s pôdami (18.12.2013), 

 
Program Klubu učiteľov geovied  

v r. 2013/2014 
 

September 1. Návrh aktivít klubu na rok 2012/2013, e-mailová diskusia o programe 

klubu 

Október 1. Aktuálne informácie k projektu KEGA Nové trendy v geovedách – 

geovedné vzdelávanie učiteľov (RNDr. Ivan Ružek, PhD.)  

2. Geovedné zaujímavosti Kolumbie (RNDr. Ivan Ružek, PhD.) 

November 1. Geologická stavba Európy a Slovenska 

2. Geovedné zaujímavosti Slovenska a ich didaktická transformácia (RNDr. 

Viera Sláviková, PhD.)  

December 1. Geovedne zaujímavé lokality strednej Európy (RNDr. Mária Bizubová) 

2. Maľujeme s pôdami – workshop pre učiteľov klubu (Dr. Housková, 

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrana pôdy)  

Január 1. Geologická stavba Rakúska 

2. Geovedné zaujímavosti  Rakúska (vybrané geovedné lokality) 

Február 1. Geologická stavba Maďarska 

2. Geovedné zaujímavosti Maďarska (vybrané geovedné lokality) 

Marec 1. Geologická stavba Českej republiky 

2. Geovedné zaujímavosti  Českej republiky (vybrané geovedné lokality) 

Apríl 1. Geologická stavba Poľska 

2. Geovedné zaujímavosti  Poľska (vybrané geovedné lokality) 

Máj 1. Geologická stavba Slovinska 

2. Využitie vzdelávacieho obsahu Planéty vedomostí pri výučbe geovied na 

ZŠ a SŠ – PaedDr. Monika Ružeková, PhD.  

Jún 1. Geovedná exkurzia po Rakúsku a Slovinsku II. 

 
  

V Bratislave, dňa 1. 10. 2013 

Lídia Turanová 

Odborná skupina Klub učiteľov geovied 

holickael@gmail.com 



  

                                             
      Slovenský paleontologický klub 

           Odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnosti 

___________________________________________________________________________ 

 

Správa o činnosti klubu za rok 2013 

 

 

1.) Klubové stretnutia 

 

62. Paleoklub – 16. 1. 2013, Katedra geológie a paleontológie PriF UK: 

 

Prehľad aktivít a hospodárenia SPK za rok 2012 + plánované aktivity na rok 2013 - 

Radoslav Biskupič, Júlia Zervanová 

 

Ukážka nálezov fosílií: Nálezy vrchnojurskej fauny morských bezstavovcov z 

paleontologických lokalít Poľska - Radoslav Biskupič 

 

 

63. Paleoklub – 20. 2. 2013, Katedra geológie a paleontológie PriF UK: 

 

Paleocinema (17:20) 

premietanie dokumentárneho filmu Cesta do stredu Zeme 

organizátor: Mgr. Oskár Mažgút 

 

Paleoklub (18:15)  

Prednáška: Do Tatier za svedkami úsvitu doby dinosaurov – Ass. Prof. Dr. Jozef Michalík, 

DrSc. 

 

 



64. Paleoklub – 13. 3. 2013, Katedra geológie a paleontológie PriF UK: 

 

Paleocinema (17:20) 

premietanie dokumentárneho filmu Na streche sveta 

organizátor: Mgr. Oskár Mažgút 

 

Paleoklub (18:15)  

Prednáška: Tepuy - stolové hory Guayanskej vysočiny - ich vznik, speleogenéza, 

speleotémy – RNDr. Tomáš Lánczos, PhD. 

 

Hudobná slideshow: Opustené bane – Albert Russ  

 

 

65. Paleoklub – 10. 4. 2013, Katedra geológie a paleontológie PriF UK: 

 

18:15 – Paleoklub   

Prednáška: Spomienky na Afriku - geológia a safari v Keni a Tanzánii I. časť -  Mgr. 

Martin Vlačiky, Ph.D. 

 

 

66. Paleoklub – 15. 5. 2013, Katedra geológie a paleontológie PriF UK: 

 

18:15 – Paleoklub 

 Info: - predstavenie knižnej publikácie: Úžasné fakty: Príšery z praveku od autora Dušana 

Valenta 

- prehľad pripravovaných akcií Paleoklubu 

 

Prednáška: Spomienky na Afriku - geológia a safari v Keni a Tanzánii - II. časť -  

Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D. 

 

 

 

  

 



Paleoday 2013 – 14. 6. 2013, Partizánska lúka (Bratislava) 

18:00  
Neformálne klubové stretnutie v prírode pod holým nebom určené nielen pre členov klubu 
spojené s posedením pri ohníku a opekačkou. 
Organizátor: Mgr. Oskár Mažgút 
 

 

67. Paleoklub – 2. 10. 2013, Katedra geológie a paleontológie PriF UK: 

 

18:00 - Administratívne záležitosti klubu 

          - preplatenie nákladov členom SPK súvisiacich s účasťou na terénnych akciách a 

exkurziách na základe predložených cestovných lístkov, prípadne vstupeniek 

-    úhrada členského príspevku na nový školský rok 2013/2014 

-    prijímanie a zápis nových členov SPK 

Noví členovia SPK: Jaroslav Fábik (študent PriF UK), Hemen Sendi (študent PriF UK) 

-    voľba nového predsedníctva 

Výsledky volieb: 

predseda SPK  - Radoslav Biskupič 

podpredseda SPK  - Mgr. Jaroslav Kozák 

pokladník SPK  - Mgr. Júlia Zervanová 

 

18:20 - Paleoklub 

prednáška: Terénne akcie Paleoklubu – leto 2013 – Radoslav Biskupič 

Report z terénnych akcií a exkurzií Paleoklubu uskutočnených v období jún – september 2013 

doplnený o ukážky nájdených fosílií. 

 

 

 

2.) Terénne akcie a exkurzie 

 

Exkurzia: S Paleoklubom do múzea – 3. 3. 2013 
Návšteva Prírodovedného a Archeologického múzea SNM. 
Organizátor: Mgr. Oskár Mažgút 
 



 

 

 

Výskum: Paleontologický výskum v Novej Vieske 2013 

Účasť členov klubu na terénnych prácach súvisiacich s paleontologickým výskumom lokality 

v Novej Vieske pod vedením Mgr. M. Vlačikyho, Ph.D. a Mgr. Júlii Zervanovej v dňoch od 

10. do 18. 8. 2013. Slovenský paleontologický klub sa tiež podieľal na propagácii výskumu, 

ako i na pomoci pri zabezpečovaní logistiky. 

 

Terénna akcia: Geologické a paleontologické zaujímavosti Devínskej Kobyly – 22. 6. 2013 
Náučno-poznávacia exkurzia viedla cez vrch Devínska Kobyla – so začiatkom v Dúbravke 

a s cieľom v Devínskej Novej Vsi. Navštívených bolo nasledujúcich šesť lokalít: Dúbravská 

hlavica, Pekténová lavica, Starý lom, Fuchsov lom, Kremencový útes “Psie skaly“  a Hlboká 

dráha. 

Organizátor: Radoslav Biskupič  

 

 

Terénna akcia: Vrchný miocén lokality tehelňa v Martine – 31. 8. 2013 

Terénna akcia za účelom návštevy paleontologickej lokality tehelňa v Martine. V opustenom 

hlinisku sú odkryté prevažne ílovité vrstvy jazerného pôvodu vrchného miocénu s prítomnou 

fosílnou faunou ulitníkov, lastúrnikov a lastúrničiek, ako i bohatými zvyškami fosílnej 

suchozemskej flóry. 

Organizátor: Radoslav Biskupič 

 

Exkurzia: Návšteva Prírodovedného múzea vo Viedni – 7. 9. 2013 

Účelom návštevy Prírodovedného múzea vo Viedni (Naturhistorisches Museum Wien) bola 

prehliadka jednotlivých expozícií živej a neživej prírody - vrátane paleontologickej. 

Návštevníci si okrem iného mohli prehliadnuť aj novú antropologickú expozíciu, ako i 

rekonštruovanú expozíciu dinosaurov.  

Organizátor: Radoslav Biskupič 

 

 



3.) Iné popularizačné aktivity SPK 

 

 

Bratislavské mineralogické dni – 23. - 24. 3. 2013 

Účasť Slovenského paleontologického klubu na stretnutí, kde cieľom bola predovšetkým 

popularizácia geologických vied – najmä paleontológie, taktiež poradenstvo, ukážka bohatých 

nálezov fosílií a prezentovanie Paleoklubu a jeho populárno-vedeckých aktivít. 

 

Bratislavské mineralogické dni – 5. - 6. 10. 2013 

Prítomnosť Slovenského paleontologického klubu na stretnutí, kde cieľom bola hlavne  

popularizácia v oblasti geologických vied – najmä paleontológie, ako i poradenstvo, ukážka 

bohatých nálezov fosílií a prezentovanie Paleoklubu a jeho populárno-vedeckých aktivít. 

 

 

 

4.) Publikačná činnosť (vlastná tvorba): populárno-vedecké 

články a krátke príspevky 

 

Populárno-vedecké články zverejnené na portály paleoklub.sk 

 

REPORT: S Paleoklubom do múzea 
Autor: Mgr. Oskár Mažgút 
Link: http://oklube.paleoklub.sk/2013/03/report-s-paleoklubom-do-muzea.html 

 

REPORT: Paleoday 2013  
Autor: Mgr. Oskár Mažgút 
Link: http://oklube.paleoklub.sk/2013/06/report-paleoday-2013.html 

 

Infaunálny lastúrnik Stirpulina bacillaris (DESHAYES) zo stredného miocénu 
západného Slovenska 
Autor: Radoslav Biskupič 
Link: http://geosvet.paleoklub.sk/2013/03/infaunalny-lasturnik-stirpulina.html 



Geologická exkurzia SGS (18. 5. 2013) – krátky report 
Autor: Radoslav Biskupič 
Link: http://geosvet.paleoklub.sk/2013/05/geologicka-exkurzia-sgs-18-5-2013.html 

 

Terénna akcia Paleoklubu – “Geologické a paleontologické zaujímavosti Devínskej 
Kobyly“ 
Autor: Radoslav Biskupič 
Link: http://oklube.paleoklub.sk/2013/07/terenna-akcia-paleoklubu-geologicke.html 

 

Paleontologický výskum – Nová Vieska 2013 
Autor: Radoslav Biskupič 
Link: http://geosvet.paleoklub.sk/2013/09/paleontologicky-vyskum-nova-vieska-2013.html 

 

Stredný miocén lokality Rohožník – Konopiská (Viedenská panva). I. časť – litológia, 
stratigrafia a význam lokality 
Autor: Radoslav Biskupič 
Link: http://neogenica.paleoklub.sk/2013/07/stredny-miocen-lokality-rohoznik.html 

  

Nálezy bádenských pektinidných lastúrnikov rodu Flexopecten z piesčito-ílovitých 
morských sedimentov okolia Devína (Devínska Kobyla) 
Autor: Radoslav Biskupič 
Link: http://neogenica.paleoklub.sk/2013/04/nalezy-badenskych-pektinidnych_6618.html 

 

Terénna akcia Paleoklubu - “Vrchný miocén lokality tehelňa v Martine“ 
Autor: Radoslav Biskupič 
Link: http://oklube.paleoklub.sk/2013/10/terenna-akcia-paleoklubu-vrchny-miocen.html 

 

 

Populárno-vedecké články zverejnené na portály infoglobe.sk 

Prírodné a historické zaujímavosti Štokeravskej vápenky a okolia 
Autor: Radoslav Biskupič 
Link: http://www.infoglobe.sk/tip-na-vylet/sr-bratislava-prirodne-a-historicke-zaujimavosti-
stokeravskej-vapenky-a-okolia/ 
  
 



5.) Individuálne aktivity členov SPK súvisiace s popularizáciou 

geologických vied 

 

Deň otvorených dverí ŠGÚDŠ 2013 – 25. 4. 2013 
 

Dňa 25. 4. 2013 sa v Geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave uskutočnila akcia Deň 
otvorených dverí určená pre širokú verejnosť s cieľom popularizácie geologických vied. 
Účasť členov SPK: Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.  
 

Článok v časopise Plus 7 dní: Na Slovensku nájdeme pozostatky predchodkýň sépií 
i dinosaura – 28. 6. 2013 
 
Populárno-vedecký článok od redaktora Petra Kubínyiho, pri ktorého tvorbe spolupracoval 
a poskytol rozhovor člen SPK Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D. 
Link: http://www.pluska.sk/plus-7-dni/relax/na-slovensku-najdeme-pozostatky-predchodkyn-
sepii-dinosaura.html 
 

 

Seminár geológov múzeí Čiech a Slovenska 2013 – 9. - 12. 9. 2013  

 

V dňoch od 9. do 12. 9. 2013 sa v Bratislave konal seminár geológov múzeí z Čiech 

a Slovenska. Dňa 12. 9. 2013 sa pri tejto príležitosti konala exkurzia na Devínskej Kobyle za 

účelom návštevy niektorých paleontologických lokalít. Navštívené boli lokality v Devínskej 

Novej Vsi (Sandberg, Weitov lom) a v Devíne (Štítová, Lingulová lavica), pričom terénna 

akcia bola ukončená prehliadkou hradu Devín.  

SPK sa tejto akcie zúčastnil formou poskytnutia sprievodcu na lokalitách Devínskej Kobyly. 

Účasť členov SPK na podujatí: Radoslav Biskupič (sprevádzanie + výklad) 

 

 

Noc výskumníkov 2013 – 27. 9. 2013  

 

Stará tržnica (Bratislava) – stánok Koľko svetov je v kameni? 

Popularizácia paleontológie a geológie vo vedeckom stánku PriF UK 

Účasť členov SPK na podujatí: Mgr. Júlia Zervanová, Radoslav Biskupič 



Avion Shopping park (Bratislava) – stánok Minerály pod lupou 

Popularizácia mineralógie vo vedeckom stánku Geologického ústavu SAV (Bratislava) 

Účasť členov SPK na podujatí: Mgr. Štefan Čík 

 

  

6.) Iné 

 

Tatranský fotomaratón 2013 – 21. – 22. 9. 2013 

Slovenský paleontologický klub bol jedným z oficiálnych mediálnych partnerov v poradí  

tretieho ročníka Tatranského fotomaratónu, ktorý sa uskutočnil vo Vysokých Tatrách v dňoch 

od 21. do 22. 9. 2013. 

Link: http://fotomaraton.hory.sk/ 

 

 

Medzinárodná predajná výstava minerálov, drahých kameňov a šperkov Oslavany 2013 

– 20. - 21. 4. 2013 

 

Slovenský paleontologický klub bol jedným z oficiálnych mediálnych partnerov podujatia 

Medzinárodnej predajnej výstavy minerálov, drahých kameňov a šperkov, ktorá sa konala 

v Oslavanoch (ČR) v dňoch od 20. do 21. 4. 2013. 

Link: http://aktualne.paleoklub.sk/2013/01/oslavany-medzinarodna-predajna-vystava.html 

 

  

 

 

7.) Plánované akcie: november - december 2013 

  

 

68. Paleoklub – 13. 11.  2013, 18:15 h, Katedra geológie a paleontológie Prif UK 

 

Program v príprave 

 
 



69. Paleoklub – 11. 12.  2013, 18:15 h, Katedra geológie a paleontológie Prif UK 

 

Program v príprave 

 

 

Minerály Bratislava 2013 – Incheba  

 

Slovenský paleontologický klub sa zúčastní na predajnej výstave minerálov, drahých 

kameňov a fosílií MINERÁLY BRATISLAVA v dňoch od 15. do 17. 11. 2013 na 

výstavisku Incheba Expo Bratislava. Podujatie sa bude konať spoločne so 17. ročníkom 

prestížnej výstavy HODINY a KLENOTY 

SPK bude zabezpečoval na tomto podujatí pestrý sprievodný program, ktorý bude pozostávať 

z rôznych populárno-vedeckých prezentácií a prednášok tematicky z oblasti geologických 

vied – najmä paleontológie. Program bude doplnený o názorné ukážky fosílií pochádzajúcich 

prevažne z územia Slovenska.   

 

 

XXX. Medzinárodné stretnutie zberateľov minerálov a skamenelín – Prírodovedné 

múzeum SNM v Bratislave – 7. 12. 2013 

 

Cieľom Slovenského paleontologického klubu bude hlavne popularizácia geologických vied – 

najmä so zameraním na paleontológiu, taktiež poradenstvo, ukážky nálezov fosílií 

a prezentovanie Paleoklubu a jeho populárno-vedeckých aktivít. 

 

 

 

 

               

 

 

                                                                                                          

  

                                                                                             Radoslav Biskupič 

v Bratislave, 10. októbra 2013                                                           predseda SPK 


