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Z O Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

Valné zhromaždenie Slovenskej geologickej spoločnosti 

V zmysle stanov Slovenskej geologickej 
spoločnosti § 7 ods. 1 zvoláva Ústredný vý
bor SGS valné zhromaždenie najmenej raz 
za tri roky. Doterajší ústredný výbor SGS, 
zvolený 4. V. 1978 na valnom zhromaždení 
26. 11. 1981 skončil svoju činnosť. Správu 
predniesol predseda SGS člen korešpondent 
SAV Oto Fusán. 

Hlavným poslaním Slovenskej geologickej 
spoločnosti je napomáhať rozvoj geologických 
vied, prehlbovať a rozširovať geologický vý
skum a prieskum na Slovensku, a tak urých
ľovať aplikáciu progresívneho trendu vedec
kotechnického rozvoja v našom národnom 
hospodárstve. 

Slovenská geologická spoločnosť plní túto 
funkciu hlavne organizovaním akcií zabezpe
čujúcich včasnú výmenu vedeckých poznat
kov, šírenie nových skúseností a informácií 
v najširších radoch pracovníkov geologických 
a príbuzných inštitúcii na Slovensku. Na 
plnenie tohto cieľa organizuje prednášky do
mácich aj zahraničných odborníkov, tema
tické semináre, sympóziá, konferencie a za
bezpečuje publikovanie informácií z takýchto 
podujatí. 

V poslednom období vyvíjala SGS túto čin
nosť prostredníctvom štyroch pobočiek, bra
tislavskej, košickej, žilinskej a od roku 1979 
aj spišskonovoveskej. Pritom v rámci bra
tislavskej pobočky pracuje geochemická, inži
nierskogeologická, sedimentologická a hydro
geologická odborná skupina. 

Od roku 1978 usporiadala SGS 39 seminá
rov [121 referátov, 115 prednášok (16 zahra
ničných prednášateľov)), 7 exkurzií a 1 celo
štátnu konferenciu. 

Je potešiteľné, že počet významnejších akcií, 
najmä seminárov, stúpa. Je to zásadná kvali
tatívna zmena, pretože na niektorých takýchto 
podujatiach bolo viac prednášok, ako je celo
ročný počet bežných prednášok v pobočkách. 
Šírka a hĺbka vedeckoinformačného vplyvu 
takýchto akcií je oveľa významnejšia a týka 
sa širokého okruhu členov a ďalších pracov
níkov geológie. Najlepšie to dokumentuje 
účasť, ktorá sa napr. roku 1981 pohybovala 
ocj 50—80 účastníkov na každom podujatí. Na 
viacerých seminároch sa zúčastnili aj zahra

niční hostia. Aj keď prednášok zahraničných 
odborníkov bolo za celé obdobie 16, nepokla
dáme tento počet za primeraný. Ak sa nedarí 
zabezpečovať viac zahraničných prednášate
ľov prostredníctvom Slovenskej akadémie 
vied, treba zo strany ústredného výboru aj 
vedenia pobočiek a odborných skupín vyvinúť 
väčšiu iniciatívu pri zaisťovaní prednášok 
zahraničných hostí, ktorí sú u nás na pozvanie 
iných inštitúcií. 

Osobitnú zmienku si zasluhuje usporiadanie 
XXIII. celoštátnej geologickej konferencie, 
ktorú zorganizoval Ústredný výbor SGS spolu 
s bratislavskou pobočkou. Konala sa 26.—28. 
8. 1980 v Trnave za účasti 350 geológov a 5 
zahraničných hostí. Okrem základných refe
rátov dotýkajúcich sa aktuálnej problematiky 
najmä v oblasti západného Slovenska (geo
logická stavba Malých Karpát, Strážovskej 
hornatiny a bradlového pásma, ložisková 
problematika, termálne a minerálne vody, 
výstavba vodného diela Dunaj atď.) bolo zor
ganizovaných 7 pararelnvch dvojdňových ex
kurzií. Treoa vyzdvihnúť, že vytlačené mate
riály — prednášky, exkurzných sprievodcov, 
stanovy spoločnosti a adresár členov SGS 
dostali účastníci už pri prezentácii. 

Na XXIII. celoštátnej konferencii v Trnave 
udelila SGS čestné členstvo doc. RNDr. Z. 
Rothovi, DrSc, RNDr. Ľ. Ivanovi, CSc, prof. 
V. Andrusovovej, prof. dr. J. Jelínkovi a prof. 
A. Haydemu. Pamätnú plaketu Jána Slávika 
udelili RNDr. Ľ. Ivanovi, CSc, dlhoročnému 
predsedovi spoločnosti, za zásluhy o rozvoj 
SGS, a druhú plaketu Ústredný výbor SGS 
schválil a odovzdal na valnom zhromaždení 
RNDr. O. Samuelovi, DrSc, za jeho dlhoročnú 
činnosť v spoločnosti a úspešnú organizáciu 
XXIIII. celoštátnej konferencie. 

Z prehľadu vidno, že činnosť Slovenskej 
geologickej spoločnosti bola rozsiahla. Zaslú
žili sa o to výbory pobočiek a patrí im za to 
uznanie a vďaka. Osobitné uznanie si zaslu
huje doc. dr. D. Hovorka. CSc, predseda bra
tislavskej pobočky, prof. L. Rozložník, DrSc, 
predseda košickej pobočky, dr. K. Malatin
ský, CSc, predseda žilinskej pobočky, a dr. M. 
Slavkay, CSc, predseda spišskonovoveskej 
pobočky, ktorí v činnosti pobočiek vyvinuli 
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mimoriadnu iniciatívu. 
Mnohé akcie zorganizovala spoločnosť 

v spolupráci so SVTS a inými geologickými 
inštitúciami. Takúto tendenciu treba hodnotiť 
pozitívne, pretože zodpovedá integračnému 
úsiliu celej našej spoločnosti, ako aj požia
davkám vyšších orgánov, ktoré usmerňujú 
činnosť vedeckotechnických spoločností na 
Slovensku. 

V súvislosti s činnosťou SGS treba pozi
tívne hodnotiť dobrú spoluprácu s Organi
začným strediskom vedeckých spoločností 
Slovenskej akadémie vied, ktoré nám maxi
málne vychádzalo v ústrety. 

Pokiaľ ide o členskú základňu SGS, mala 
aj v poslednom období vzrastajúci trend. 
Stav členstva v rokoch 1978—1981 bol nasle
dujúci. Koncom roku 1978 mala spoločnosť 
514 členov (z toho 4 čestných), pričom v prie
behu roka bolo prijatých 14 nových členov, 
kým 49 členstvo na základe stanov (§ 5, ods. 
2b) zaniklo. 

V priebehu roku 1979 dvaja členovia vy
stúpili zo spoločnosti a bolo prijatých 33 no
vých členov, takže koncom roku počet čle
nov vzrástol na 543 (1 člen zomrel). Vzostup
ný trend členstva pokračoval aj roku 1980. 
Bolo prijatých 44 členov a 4 čestní členovia. 
Siedmi členovia zo spoločnosti vystúpili, takže 
stav členstva ku koncu roka vzrástol na 582 
(dvaja zomreli). 

Do 1. novembra 1981 bolo prijatých 52 no
vých členov, kým v súlade so stanovami za
niklo členstvo 103 členom spoločnosti, takže 
sa celkový stav členstva ku koncu novembra 
1981 znížil na 571 členov. 

So žiaľom sa konštatovalo, že v poslednom 
ťunkčnom období opustili rady našej spoloč
nosti štyria členovia (Ing. Jozef Cipro, prof. 
RNDr. Július Cinčár, CSc, prof. Eduard Hor
niš a doc. dr. Alojz Matéjka). 

Aj keď možno s uspokojením konštatovať, 
že v ostatnom období sa výrazne zlepšil stav 
v platení členských príspevkov, treba tento 
pozitívny trend udržiavať a postupovať 
v zmysle stanov. Ústredný výbor SGS vyho
tovil adresár členov a spolu so stanovami 
ho zaslal každému platiacemu členovi. Treba 
konštatovať, že členovia málo využívajú zľa
vu pri nákupe odbornej literatúry vydávanej 
Vedou, vydavateľstvom Slovenskej akadémie 
vied, a časopisu Mineralia slovaca. 

Za kolektívnych členov spoločnosti Ústred

ný výbor SGS získal Geologický prieskum, 
n. p., Spišská Nová Ves, Uhoľné a lignitové 
bane, k. p., Prievidza, Agroťrigor Dunajská 
Streda; Geologický ústav Slovenskej akadé
mie vied, Rudné bane a magnezitové závody, 
g. r., Bratislava, Geofyzikálny ústav Sloven
skej akadémie vied. Roku 1982 sa kolektív
nymi členmi stali: Slovenský geologický úrad. 
Geologický ústav D. Štúra, Slovakoterma, 
g. r., Bratislava. Takto sa vytvorili aspoň 
minimálne predpoklady na úhradu vydávania 
časopisu Mineralia slovaca, ktorého je SGS 
spol uvydavateľom. 

Odstupujúci Ústredný výbor Slovenskej 
geologickej spoločnosti dal členstvu na uvá
ženie návrhy, ktorých realizáciou by sa mal 
zaoberať nový ústredný výbor spoločnosti: 

1. Založiť paleontologickú a ložiskovú od
bornú skupinu. 

2. Rozšíriť rady čestných členov, domácich 
aj zahraničných. 

3. Zostaviť zoznam všetkých geológov pra
cujúcich na Slovensku s cieľom rozšíriť člen
skú základňu. 

4. Prehĺbiť spoluprácu s CSMG a koordi
náciu s ČSVTS, ako aj vzťahy s jednotlivými 
geologickými organizáciami. 

5. V širšej miere podchytávať záujem mlá
deže o geologické vedy. 

Valné zhromaždenie zvolilo do nového 
Ústredného výboru SGS nasledujúcich čle
nov: predseda: RNDr. Ondrej Samuel, DrSc, 
podpredseda: prof. Ing. František Cech, DrSc, 
tajomník: RNDr. Ondrej Franko, CSc, hos
podár: RNDr. Anton Biely, CSc, predsedovia 
jednotlivých pobočiek: doc. RNDr. Dušan Ho
vorka, CSc. (bratislavská), RNDr. Pavol Gre
cula, CSc. (košická), RNDr. Miroslav 
Slavkay (spišskonovoveská), RNDr. Kazimír 
Malatinský, CSc (žilinská), revízorky: RNDr. 
Marta Balkovičová a RNDr. Anna Mihalí
ková. 

Členovia výboru: prof. Ing. Ján Bab
čan, DrSc, doc. RNDr. Darina Cabalová. CSc, 
člen korešpondent SAV Oto Fusán, RNDr. Ru
dolf Gabčo. Ing. Róbert Marschalko. CSc, 
doc. RNDr. Ladislav Melioris. CSc, RNDr. Pa
vel Ostrolucký, RNDr. Anna Pechočiaková, 
RNDr. Peter Reichwalder. prof. RNDr. Cyril 
Varček, CSc, RNDr. Julian Zelman, CSc. 

O. Samuel 


