Správa o činnosti Národnej skupiny IAH na Slovensku od ostatného VZ SAH
A) Členská základňa
Národná skupina IAH na Slovensku mala v roku 2005 celkom 15 členov. V roku 2006
boli 2 členovia vyškrtnutí zo zoznamu (Dr. Jetel - úmrtie, Dr. Vadovič – neplatenie členských
príspevkov) a nahradení novými členmi (Dr. Fľaková, a doc. Ženišová). V roku 2007 svoje
členstvo v NS IAH nepotvrdil RNDr. Andrej Trnovec, ktorý už za rok 2006 neuhradil členský
príspevok. Keďže nereagoval na písomnú výzvu o uhradenie nedoplatku a nepotvrdil svoj
záujem zostať naďalej riadnym členom NS IAH, zaslala Dr. M. Fendeková, poverená
vedením skupiny, požiadavku Sekretariátu IAH o jeho vyčiarknutie zo zoznamu členov NS
IAH. Žiadosť bola Sekretariátom IAH akceptovaná a od roku 2007 má NS IAH na Slovensku
14 členov.
B) Činnosť skupiny
1. Členovia NS IAH v rámci svojho členského príspevku dostávajú bezplatne časopis
Journal of Hydrogeology, vydávaný IAH vo vydavateľstve Springer. Doc. P. Némethy
pripravuje pravidelne zoznam príspevkov uverejnených v jednotlivých číslach JoH
do Spravodajcu IAH.
2. Zástupcovia NS IAH sa zúčastňujú podujatí organizovaných IAH. V roku 2006 to bola
účasť na 34. kongrese IAH, ktorý sa v dňoch 9.-.13.10.2006 konal v Pekingu pod
názvom Groundwater – present status and future tasks. Zástupcami NS IAH boli Dr.
P. Malík a Dr. K. Vrana. Dr. P. Malík predniesol na kongrese príspevok na tému:
Estimation of karst groundwater resources in Slovakia a viedol sekciu 7 Special
types of groundwater with its development.
3. Ďalšie podujatie organizované IAH sa bude konať v dňoch 147. – 21 9.2007
v Lisabone pod názvom Groundwater and ecosystems. Z NS IAH sa podujatia
pravdepodobne zúčastní Dr. Kamil Vrana.
4. Dr. M. Fendek, predseda NS IAH, sa dňa 25.10.2006 vzdal svojej funkcie.
5. V záujme zachovania kontinuity styku slovenskej skupiny IAH a Sekretariátu IAH,
výbor SAH poveril vykonávaním tejto funkcie M. Fendekovú v trvaní do najbližšieho
valného zhromaždenia členov slovenskej skupiny IAH, kde bude hlasovaním zvolený
nový predseda IAH.
6. Dr. Fendeková zabezpečila dodanie faktúry Sekretariátom IAH na zaplatenie
členského za rok 2006. Táto bola Sekretariátom IAH odoslaná 9.11.06, členské bolo
499,5 EUR.
7. Faktúra bola dňa 21.11.06 uhradená vo výške 18 078,90 Sk (ekv. 499,5 EUR),
poplatok za prevod bol 500.- Sk.
8. Pre zjednodušenie účtovných operácií zabezpečil prezident IAH do. P. Némethy
zrušenie účtu národnej skupiny IAH v SLSP, dňa 15.11.06 bol účet zrušený, po
uhradení poplatku za zrušenie (200.- Sk) suma 25 918,30.- Sk bola prevedená na účet
v Tatrabanke.
9. Dňa 6.12.06 boli rozposlané výzvy členom slovenskej skupiny IAH k uhradeniu
členského príspevku za rok 2006 vo výške 1 500.- Sk.

10. Dr. K. Vrana vyslovil námietku voči tomu, aby výbor SAH určoval výšku členského.
11. Výbor SAH poveril Dr. Fendekovú, aby na zasadnutí Národnej skupiny IAH SAH
problém prekonzultovala s Dr. Vranom.
12. Členské za rok uhradili všetci členovia NS IAH okrem Dr. Trnovca
13. Dr. Trnovec bol písomne požiadaný o zaplatenie nedoplatku a zároveň o potvrdenie
svojej vôle zostať aj naďalej členom NS IAH. Dr. Trnovec na list nereagoval, preto
Doc. M. Fendeková požiadala Sekretariát IAH o jeho vyčiarknutie zo zoznamu.
14. Doc. M. Fendeková v mene Výboru SAH oslovila listom všetkých členov národnej
skupiny IAH, aby sa vyjadrili do 25.2.07 k tomu, či chcú aj v roku 2007 ostať členmi
národnej skupiny IAH. Žiadny z členov nevyjadril nesúhlas so svojím zotrvaním v NS
IAH na Slovensku.
15. Členovia NS IAH boli listom informovaní, že zasadnutie skupiny sa uskutoční
v prestávke najbližšieho VZ SAH dňa 21.6.2007. Na programe zasadnutia bude voľba
predsedu skupiny, oznámenie novej výšky členského a rôzne.
C) Finančná bilancia IAH v roku 2006:
- príjmy z členského 9 000.- Sk
- prevod z SLSP 25 918,30.-Sk
- uhradenie členského 18 579.-Sk
- výsledok: 16 339.- Sk
V Bratislave, 20.6.2007
Doc. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.
Poverená vedením NS IAH na Slovensku

Schválené valným zhromaždením SAH-u dňa 21.6.2007

