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Výročná správa Národnej skupiny IAH na Slovensku za roky 2012 – 2013

Národná skupina IAH na Slovensku je ustanovená v rámci Slovenskej asociácie
hydrogeológov. Nie je samostatným právnym subjektom. Jej činnosť je úzko spätá so SAHom, v rámci ktorého sa podieľa na organizovaní domácich i zahraničných aktivít.
Národná skupina pracuje pod vedením prof. RNDr. Miriam Fendekovej, CSc., ktorá
bola do tejto funkcia zvolená na zasadnutí národnej skupiny IAH dna 14.11.2011
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 2012 mala NS 13 členov a jej aktivity po VZ SAH, ktoré sa konalo dňa
14.11.2011, boli orientované na prípravu príspevkov a aktívnu účasť členov NS na 39.
kongrese IAH v Niagara Falls (Kanada) a 16. Hydrogeologickej konferencie v Bardejovských
kúpeľoch.
39. kongres IAH sa konal v dňoch 16. – 21.9.2012. NS na ňom zastupoval P. Malík,
ďalšími účastníkmi kongresu zo Slovenska boli J. Švasta a S. Mikita. Na kongrese boli
zástupcami NS prerezentované dve ústne a jedna posterová prezentácia. Informácia
o kongrese bola uverejnená v Spravodajcovi SAH č. 38 (2/2012).
16. hydrogeologická konferencia sa konala v dňoch 2. – 5. októbra 2012 a z členov NS
IAH sa na nej príspevkami aktívne prezentovali 7 členovia. Informácia o konferencii bola
uverejnená v Spravodajcovi SAH č. 38 (2/2012).
V roku 2013 zostal počet aktívnych členov skupiny nezmenený, žiaľ, v septembri 2013
opustil naše rady dlhoročný člen NS IAH – RNDr. Zoltán Hlavatý.
Aktivity NS boli orientované na:
-

aktívnu účasť členov NS na zahraničných a domácich vedeckých podujatiach, a to:
o

Mine water solutions in extreme environments, Lima, 13. – 22.4.2013, na
ktorej odzneli dva príspevky, ktorých spoluautorom bol člen NS IAH P. Malík,

o

ICWRER (International conference on water resources and environment
research), Koblenz, 3. – 7. 6.2013, ktorej sa aktívne zúčastnili M. Fendeková
a M. Fendek,

o

Hydrogeochémia 2013, Sosnowiec, 20. – 21.6.2013, na ktorej sa príprave sa
aktívne podieľali a vystúpili na nej Z. Ženišová. a R. Fľaková,

o

Seminář Adolfa Patery 2013 Extrémní hydrologické jevy v povodích, Praha,
13.11.2013, ktorého sa aktívne zúčastnili M. Fendeková a M. Fendek,

o

domáca vedecká konferencia Vplyv vody na geotechnické konštrukcie,
Bratislava, 3. – 4.5.2013, spoluautorkou príspevku predneseného na
konferencii bola M. Fendeková

o

domáca vedecká konferencia Nízkoteplotné vykurovanie 2013, Donovaly, 22.
– 23.5.2013, kde NS IAH reprezentovali M. Fendek a M. Fendeková

Informácia o týchto podujatiach bola publikovaná v v Spravodajcovi SAH č. 39
(1/2013).
-

podiel na príprave 14. hydrogeologického kongresu ČAH, ktorý sa bude konať
v dňoch 2. – 5.9.2014 v Liberci v Českej republike. NS IAH je v tejto prípravnej fáze
reprezentovaná M. Fendekovou, ktorá je členkou čestného predsedníctva kongresu,

-

prípravu aktívnej účasti členov NS IAH na 41. IAH kongrese Marrakech – Morocco
2014, ktorý sa bude konať v dňoch 15. – 19.9.2014 pod mottom „Groundwater:
Challenges and strategies“ (http://www.iah2014.org/).

Finančná bilancia NS IAH v rokoch 2012 – 2013
Členský príspevok v r. 2012 predstavoval 49,- Eur na jedného člena, v roku 2013 sa
zvýšil na 52,- Eur na jedného člena. Finančná bilancia NS IAH v rokoch 2012 – 2013:
- uhradené členské 2012: 49,00 x 13=637,00 EUR
- uhradené členské 2013: 52,00 x 13=676,00 EUR

V Bratislave, 02.12.2013
prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.
predsedníčka NS IAH na Slovensku
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