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Výročná správa Národnej skupiny IAH na Slovensku za roky 2008 – 2009

Národná skupina IAH na Slovensku je ustanovená v rámci Slovenskej asociácie
hydrogeológov. Nie je samostatným právnym subjektom. Jej činnosť je úzko spätá so
SAH-om, v rámci ktorého sa podieľa na organizovaní domácich i zahraničných aktivít.
Národná skupina pracuje pod vedením doc. RNDr. Miriam Fendekovej, CSc., ktorá
bola do tejto funkcia zvolená na zasadnutí národnej skupiny IAH dna 21.6.2007 a zabezpečuje
kontakt medzi národnou skupinou IAH na Slovensku a sekretariátom IAH (John Chilton,
Sharon Warden). Z členstva v IAH vyplývajú členom NS výhody, ku ktorým patrí
poskytovanie karentovaného časopis Journal of Hydrogeology, ďalšou je zľavnené vložné na
medzinárodných akciách IAH.
V roku 2007 mala NS 14 členov a jej aktivity po VZ SAH, ktoré sa konalo dňa
21. 6. 2007, boli orientované na účasť na 35. kongrese IAH v Lisabone (Portugalsko) v dňoch
17. – 21. 9. 2007. NS na ňom zastupoval Kamil Vrana a Peter Malík. Informácia o kongrese
bola uverejnená v Spravodajcovi SAH č. 27-28.
V roku 2008 mala NS 14 členov a jej aktivity boli orientované na:
-

Aktívna účasť na 36. IAH kongrese v Toyame (Japonsko) v dňoch 26. 10. –
1. 11. 2008. Slovensko reprezentoval Peter Malík.

-

Podiel na príprave 10. česko-slovenského medzinárodného hydrogeologického
kongresu v Ostrave, kde NS IAH vystupovala ako oficiálny spoluorganizátor.

-

Príprava na aktívnu účasť na 37. IAH kongrese, ktorý bol plánovaný na september
2009 zaslaním 4 príspevkov do rokovania kongresu (M. Fendeková, Z. Ženišová,
M. Fendek a P. Malík).

Informácia o kongrese v Toyame bola publikovaná v Spravodajcovi č. 29-30 za rok 2008.
V roku 2009 sa počet členov znížil na 13, členstva sa vzdala Eva Méryová. Aktivity NS
boli orientované na:
-

Spoluorganizovanie 10. česko-slovenského medzinárodného
kongresu a aktívne vystúpenie členov NS na tomto kongrese.

-

Aktívnu účasť troch členov NS na 37. kongrese IAH v Hyderabade v dňoch 6. –
12. 9. 2009. Na kongrese boli prednesené tri prednášky, a to autorov: M. Fendek
a kol.: Influence of different geological conditions on groundwater runoff
development, M. Fendeková a kol.: Groundwater drought development in the Nitra
River catchment a Z. Ženišová a kol.: Changes of quantitative and qualitative

hydrogeologického

parameters of surface and groundwater in relation to climatic conditions and water
abstraction in the upper part of Torysa river basin (Slovakia).
-

Vypracovanie výročnej správy za rok 2008 pre web stránku IAH.

-

Podiel na príprave 38. kongresu IAH, ktorý sa bude konať v dňoch 12. – 17. 9. 2010
v Krakove v Poľsku, NS IAH je reprezentovaná M. Fendekovou, ktorá je členkou
vedeckého výboru tohto kongresu.. Do 30. 11. 2009 je možné poslať abstrakty.

Finančná bilancia IAH v druhom polroku 2007, a v rokoch 2008 a 2009:
- zaplatené členské 2007: 40,00 x 14 = 560,00 EUR, po zľave 504,00 EUR
- zaplatené členské 2008: 44,00 x 14 = 616,00 EUR, po zľave 555,00 EUR
- zaplatené členské 2009: 44,00 x 13 = 572,00 EUR, po zľave 515,00 EUR

V Bratislave, 10. 11. 2009
Doc. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.
Predsedkyňa NS IAH na Slovensku
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