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Výročná správa Národnej skupiny IAH na Slovensku za rok 2014
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 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 2014 mala NS 10 členov, koncom roka 2013 sa členstva vzdali RNDr. Mária
Némethyová a doc. RNDr. Marián Fendek.
Aktivity NS IAH po VZ SAH, ktoré sa konalo dňa 5.12.2013, boli orientované na
prípravu príspevkov a aktívnu účasť členov NS na 14. Hydrogeologickom kongrese ČAH,
a 17. Slovenskej hydrogeologickej konferencie, ako aj na ďalších medzinárodných
podujatiach.
14. Hydrogeologický kongres ČAH sa konal v dňoch 2. – 5. septembra 2014 a bol
spoluorganizovaný Českou národnou skupinou IAH. Slovenská národná skupina bola na
kongrese zastúpená jej predsedníčkou prof. M. Fendekovou, ktorá bola členkou čestného
predsedníctva kongresu. Na kongrese SN skupinu zastupovali prof. M. Fendeková
a doc. P. Némethy, na kongrese bola prezentovaná jedna ústna prezentácia a dva postery.
17. Hydrogeologická konferencia pod mottom Nové výzvy v oblasti ochrany vôd sa
konala v dňoch 14. – 17. októbra 2014 v Piešťanoch, Slovenská NS IAH bola jej
spoluorganizátorkou. Z členov NS IAH sa na nej príspevkami aktívne prezentovali 4 členovia,
ktorí sa celkovo podieľali na 4 ústnych a 4 posterových prezentáciách.
Aktivity členov Slovenskej NS IAH boli v roku 2014 orientované aj na aktívnu účasť
členov Slovenskej NS na zahraničných a domácich vedeckých podujatiach, a to:

o

konferencii Karst without boundaries, konanú 11. – 15. júna 2014 v Trebinje
(Bosna a Herzegovina). NS bola reprezentovaná Petrom Malíkom ako autorom
ústnej prezentácie,

o

konferencii 7. Global FRIEND-WATER CONFERENCE, Montpellier,
Francúzsko, v dňoch, 7. – 10. októbra 2014, s aktívnou účasťou M. Fendekovej
(spoluautorstvo 2 ústnych prezentácií a autorstvo jedného posteru),

o

6. Leonardo konferencii 2014: HYPER DROUGHTS, 13 – 14. november 2014,
Praha, Česká republika, s aktívnou účasťou M. Fendekovej ako členky
vedeckého výboru konferencie, prezentovaný bol poster v spoluautorstve
s M. Fendekom,

o

seminári Problémy ochrany vôd, organizovaný dňa 11.decembra 2014, NS na
ňom aktívnou účasťou zastupovali dvaja jej členovia – Dr. P. Malík
a doc. P. Némethy.

Informácia o týchto podujatiach boli publikované v Spravodajcovi SAH č. 42 (2/2014).
V roku 2014 bola pre potreby oficiálnej web-stránky IAH zaslaná správa o činnosti
NS IAH na Slovensku v anglickom jazyku. Začiatkom roka 2015 bola tiež vypracovaná
a zaslaná na zverejnenie správa o činnosti za rok 2014.
Finančná bilancia slovenskej NS IAH v roku 2014
Členský príspevok v r. 2014 predstavoval 52,- Eur na jedného člena. Finančná bilancia
slovenskej NS IAH v roku 2014:
-

uhradené členské 2014: 52,00 x 10=520,00 EUR

V Bratislave, 15. 10. 2015
prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.
predsedníčka NS IAH na Slovensku
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