Editoriál

Acta Geologica Slovaca je univerzitný geovedný časopis, ktorý sa zameriava predovšetkým na rýchle
sprostredkovanie výsledkov výskumu z radov mladých vedeckých pracovníkov. Jeho poslaním je aktívne pôsobiť v oblasti výskumu, vývoja a vzdelávania, ako aj rozširovania znalostí a zručností najmä v geologických disciplínach. Na formovaní jeho identity a kvality, rovnako ako každého iného časopisu, sa budú podieľať všetci
jeho tvorcovia zastúpení v redakčnej rade, ale i spolutvorcovia – autori príspevkov, recenzenti a čitatelia.
Časopis Acta Geologica Slovaca (akronym AGEOS) vznikol v júni 2009 ako nástupca zborníka
Acta Geologica Universitatis Comenianae, ktorého činnosť bola ukončená v roku 2007. Podnet na jeho vznik
pochádza z pracovísk Geologickej sekcie, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Cieľom časopisu je publikovať články zo všetkých geovedných disciplín (všeobecná geológia, fyzická geografia, geomorfológia, hydrogeológia, inžinierska geológia, ložisková geológia, mineralógia, petrológia,
sedimentológia, stratigrafia, paleontológia, štruktúrna geológia, tektonika, geofyzika, geochémia, pedológia
a ďalšie) v slovenskom alebo v anglickom jazyku. Redakčná rada časopisu bude osobitne podporovať predovšetkým publikovanie pôvodných vedeckých prác a významných príspevkov študentov magisterského
a doktorandského štúdia. Dúfame, že tento vedecký časopis sa stane neoddeliteľnou súčasťou geologickej
komunity nielen na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, ale aj na ostatných vysokých školách
a geologických inštitúciách na Slovensku a blízkom zahraničí. Hoci AGEOS štartuje ako slovenský časopis,
má ambíciu stať sa časopisom medzinárodným, neskôr publikovaným výhradne v jazyku anglickom.
Vydanie tohto prvého čísla časopisu Acta Geologica Slovaca je zároveň príležitosťou k vysloveniu
želania jeho dlhého a zdravého života, odborno-vedeckého rastu a najmä úspešného napĺňania hlavného
cieľa, ktorým je napredovanie vedeckých poznatkov v geológii publikovaním kvalitných a inovatívnych
článkov. Splnenie vytýčených cieľov redakcie však bude závisieť aj od Vás, či už priamo v pozícii pozorného
čitateľa, prispievateľa, recenzenta, priaznivca geologických špecializácií, využívajúceho získané poznatky
alebo nepriamo fi nančnou podporou jeho tlače v podobe sponzorstva.
Na tomto mieste by sme zároveň chceli vyjadriť vďaku autorom príspevkov, ktorí predložili svoje rukopisy
do nového vedeckého periodika „AGEOS“, ako aj recenzentom za ich odborné posúdenie, čím pomohli pri
zrode prvého čísla, ktoré je slávnostnou udalosťou plnou očakávaní pri vykročení na cestu formovania jeho
vlastnej identity.
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Obálka: Fosílna flóra Pungiphyllum cruciatum(A. Braun, 1851) Sitár & Kvaček (1997) z lokality Kalonda pri Lučenci. Foto: Michal Poljak.
Cover: Fossil ﬂora Pungiphyllum cruciatum(A. Braun, ) Sitár & Kvaček () from the Kalonda locality near Lučenec town. Photo by Michal Poljak.

