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Výročná správa Národnej skupiny IAH na Slovensku za rok 2017
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
zabezpečuje kontakt medzi národnou skupinou IAH na Slovensku a sekretariátom IAH ktorý
vedie Ian Davey, resp. s administrátorky 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 2016 mala NS 9 členov, a taký istý počet mala aj na konci roka 2017. V roku
2017 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 30.
marca 2017 boli členovia NS IAH zastúpení v jeho vedeckom výbore prof. Zlaticou
Ženišovou a doc. Petrom Némethym, seminára sa zúčastnili aj dr. Rudolf Polák a P.
Malík;
o na valnom zhromaždení Európskej únie vied o Zemi (EGU General Assembly) 2017
(Austria Center Vienna) konanom v dňoch 24. až 27. apríla 2017 slovenskú
hydrogeologickú komunitu reprezentovali D. Krčmář a P. Malík;
o spojeného XV. hydrogeologického a III. inženýrskogeologického kongresu ktorý sa
konal v dňoch 4. až 7. septembra 2017 v Brne sa zúčastnilo pomerne veľké množstvo

slovenských hydrogeológov: M. Fendeková, M. Minařík, J. Novotná, R. Fľaková, A.
Patschová, A. Tlučáková, S. Mikita a P. Malík;
o 44. kongres Medzinárodnej asociácie hydrogeológov / International Association of
Hydrogeologists (IAH) sa pod heslom „Groundwater Heritage and Sustainability“
konal v dňoch 24. – 30. septembra 2017 v chorvátskom Dubrovniku. Kongresu sa
spomedzi slovenských členov SAH zúčastnili D. Krčmář, J. Kordík a P. Malík
o na odbornom seminári „Problémy ochrany podzemných vôd“, ktorý sa tradične
začiatkom decembra koná na Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave
(5. 12. 2017) vystúpili členovia NS IAH P. Némethy a P. Malík.
Správa za rok 2017 o činnosti NS IAH na Slovensku v anglickom jazyku bola začiatkom roka
2017 zaslaná pre potreby Medzinárodnej asociácie hydrogeológov / International Association
of Hydrogeologists – IAH zaslaná administrátorom členskej 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 2017
Členský príspevok v r. 2017 predstavoval 56,- € na jedného riadneho člena, a 46,- € na
online člena (v slovenskej NS IAH bola v roku 2017 jedna takáto členka). Finančná bilancia
slovenskej NS IAH je v roku 2017 nasledovná:
-

uhradené členské 2017: 56,00 × 9 + 46,00 × 1 = 494,00 €

V Bratislave 06. 01. 2018
RNDr. Peter Malík, CSc.
predseda NS IAH na Slovensku

Schválené výborom SAH dňa 2. 12. 2019.
Schválené valným zhromaždením SAH-u dňa 3. 12. 2019.
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