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Výročná správa Národnej skupiny IAH na Slovensku za rok 2016
Národná skupina Medzinárodnej asociácie hydrogeológov (International Association
of Hydrogeologists – IAH) na Slovensku je ustanovená v rámci Slovenskej asociácie
hydrogeológov a nie je samostatným právnym subjektom. Jej činnosť je úzko spätá s prácou
Slovenskej asociácie hydrogeológov (SAH), v rámci ktorej sa podieľa na organizovaní
domácich i zahraničných aktivít.
Národná skupina pracuje od roku 2015 pod vedením RNDr. Petra Malíka, CSc., ktorý
bol do tejto funkcie zvolený „per rollam“ hlasovaním členov národnej skupiny IAH
v novembri 2015. Národná skupina IAH zabezpečuje kontakt medzi národnou skupinou IAH
na Slovensku a sekretariátom IAH (po odchode Johna Chiltona s Ianom Davey, resp.
s administrátorkami členskej základne Sharon Warden a Kellie Nicholson). Z členstva v IAH
vyplývajú členom Národnej skupiny výhody, akými sú zľavnené vložné na kongresoch,
konferenciách a ďalších medzinárodných akciách organizovaných pod patronátom IAH, ale
najmä zasielanie a online prístup na stránky karentovaného časopis Journal of Hydrogeology.
V roku 2015 mala NS 10 členov, koncom roka 2015 sa členstva vzdal RNDr. Kamil
Vrana, CSc. Na začiatku roka 2016 prešla do radov Národnej skupiny IAH Mgr. Katarína
Pilátová, PhD., ktorá predtým pôsobila ako členka severoírskej odnože britskej národnej
skupiny. V roku 2016 sa členovia národnej skupiny aktívne podieľali na nasledovných
medzinárodných a domácich podujatiach:
o na 5. seminári organizovanom v rámci cyklu „Vzdelávacie semináre – sanácie v teórii
a praxi“ Slovenskou asociáciou hydrogeológov v spolupráci s Katedrou hydrogeológie
PriF UK a firmou EPS biodegradácie, s.r.o., pod záštitou Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky, s názvom „Praktické skúsenosti z prieskumov,
monitoringu a analýz rizika znečistených území - I“ ktorý sa konal v Bratislave 31.
marca 2016 boli členovia NS IAH zastúpení v jeho vedeckom výbore prof. Zlaticou
Ženišovou a doc. Petrom Némethym, ďalší člen NS IAH dr. Rudolf Polák zas aktívne
vystupoval so svojou prezentáciou venovanou uhľovodíkom v pôdach a podzemných
vodách

o M. Fendeková sa zúčastnila Valného zhromaždenia Európskej únie vied o Zemi (EGU
General Assembly) 2016, ktoré sa konalo v Austria Center Vienna v dňoch 17. až 22.
apríla 2016;
o M. Fendeková sa zúčastnila medzinárodnej konferencie „Efektívne využívanie
vodných zdrojov v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny (sucho a nedostatky
vody)“ ktorá sa konala v rámci podujatí organizovaných projektom Dunajskej stratégie
a zároveň aj slovenského predsedníctva Európskej únie v hoteli Falkensteiner
v Bratislave v dňoch 17. a 18. mája 2016;
o P. Malík sa zúčastnil na 35. medzinárodnom geologickom kongrese v Kapskom meste
(Juhoafrická republika) konanom v dňoch 29. 8. až 4. 9. 2016;
o na konferencii EUROKARST 2016 (Neuchâtel, 5. až 10. septembra 2016) sa
s prednáškou „Comparison of mine drainage / karst springs discharge recession
curves“,v rámci sekcie „Flow processes“ zúčastnil taktiež Peter Malík;
o rokovania 43. kongresu Medzinárodnej asociácie hydrogeológov (IAH) ktorý sa konal
vo francúzskom meste Montpellier v dňoch 25. – 30. septembra 2016, ako aj valného
zhromaždenia IAH a rokovaní národných delegátov IAH, reprezentujúcich jednotlivé
„National chapters“ – národné členské skupiny sa zúčastnil P. Malík;
o na organizácii 18. slovenskej hydrogeologickej konferencie „Podzemná voda –
variabilita nazeraní na jednu substanciu v podzemí“, ktorá sa konala v Demänovskej
doline a niesla sa v znamení 25. výročia Slovenskej asociácie hydrogeológov a 60.
výročia Medzinárodnej asociácie hydrogeológov. Konala sa v dňoch 18. až 21.
októbra 2016, sa podieľali až piati členovia NS IAH: Z. Ženišová, R. Fľaková, P.
Némethy, A. Auxt a P. Malík;
o do priebehu konferencie „Geochémia 2016“, ktorú v dňoch 30.11. až 1.12.2016
zorganizovali na ŠGÚDŠ Bratislava, sa aktívne zapojili Z. Ženišová, R. Fľaková a P.
Malík;
o na odbornom seminári „Problémy ochrany podzemných vôd“, ktorý sa tradične
začiatkom decembra koná na Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave
(6. 12. 2016) vystúpili členovia NS IAH P. Némethy a P. Malík.
Informácia o týchto podujatiach boli publikované v Spravodajcovi SAH č. 45-46 (za rok
2016). Správa za rok 2016 o činnosti NS IAH na Slovensku v anglickom jazyku bola
začiatkom roka 2017 zaslaná pre potreby Medzinárodnej asociácie hydrogeológov /
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základne našej medzinárodnej profesijnej organizácie, ktorými v súčasnosti sú Ms. Sharon
Warden, Ms. Kellie Nicholson a Mr. Ian Davey.
Finančná bilancia slovenskej NS IAH v roku 2016
Členský príspevok v r. 2016 predstavoval 56,- € na jedného riadneho člena, a 46,- € na
online člena (v slovenskej NS IAH bola v roku 2016 jedna takáto členka). Finančná bilancia
slovenskej NS IAH je v roku 2016 nasledovná:
-

uhradené členské 2016: 56,00 × 9 + 46,00 × 1 = 494,00 €

V Bratislave 05. 12. 2017
RNDr. Peter Malík, CSc.
predseda NS IAH na Slovensku
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