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Výročná správa Národnej skupiny IAH na Slovensku za rok 2018
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.
a zabezpečuje kontakt medzi národnou skupinou IAH na Slovensku a sekretariátom IAH,
ktorý vedie Ian Davey, resp. členskú základňu administrujú 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 predchádzajúcom roku 2017 mala NS IAH 9 členov, na konci roka 2018 mala NS
spolu 11 členov. V členskej základni ale nastali výraznejšie zmeny – členstva sa vzdali
Miriam Fendeková, Mariana Šuchová a Zlatica Ženišová, a členstvo v NS získali
David Krčmář, Peter Bajtoš, Anna Patschová, Vladimír Pramuk a Ondrej Balážik.
V roku 2018 sa členovia národnej skupiny aktívne podieľali na nasledovných
medzinárodných a domácich podujatiach:
o na 7. 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 sanácie znečistených území – II.“ ktorý sa konal v Bratislave 12. apríla
2018 boli členovia NS IAH zastúpení v jeho vedeckom výbore Zlaticou Ženišovou
a Annou Patschovou, seminára sa aktívne zúčastnili aj ďalší členovia NS IAH –
Renáta Fľaková, Peter Némethy, Rudolf Polák, David Krčmář a Peter Malík, na
seminári bolo prítomných 80 záujemcov o problematiku sanácií znečistenia
podzemnej vody a horninového prostredia;

o Peter Malík sa zúčastnil na konferencii EUROKARST 2018 (Besançon / Francúzsko,
01. 07. 2018 až 06. 07. 2018) sa s prednáškou „Detailed water quality monitoring at
various points of the Krásnohorská Cave system (Slovakia)“;
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 Slovenská asociácia hydrogeológov (SAH) spolu s Katedrou hydrogeológie
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Národnou skupinou
IAH na Slovensku zorganizovali 19. slovenskú hydrogeologickú konferenciu
„Hydrogeológia – vzdelávanie, veda a prax“. Konferencia sa konala v Kúpeľoch
Nimnica v dňoch 6. až 9. novembra 2018. Odborný program prebiehal počas dvoch
dní a bol rozdelený do siedmich sekcií: (I.) Štúdium hydrogeológie a hydrogeologický
výskum; (II.) Podzemná voda a monitoring; (III.) Transport tepla podzemnou vodou;
(IV.) Moderné metódy v hydrogeológii; (V.) Environmentálne záťaže a možnosti ich
sanácie; (VI.) Kvalita vody a jej znečistenie a (VII.) Hydrogeológia krasových hornín.
V rámci odborného programu bolo prezentovaných 35 prednášok a 16 posterov s
aktuálnou odbornou problematikou. Počas konferencie sa uskutočnila prehliadka
Kúpeľov Nimnica a blízkeho okolia s odborným výkladom MUDr. Janky Lenyiovej z
Kúpeľov Nimnica a Gabriely Vandrovej z fy Aquamin Žilina, ako aj prehliadka
priehradného

múru

Nosickej

priehrady

s

odborným

hydrogeologickým

a

inžiniersko geologickým výkladom ktorý zabezpečili pracovníci SVP v spolupráci
doc. RNDr. Rudolfom Holzerom, CSc. a prof. RNDr. Igorom Muchom, DrSc. Počas
slávnostného večera, ktorý sa konal 7. novembra 2018 boli odovzdávané medaily
SAH. Na konferencii sa zúčastnilo 121 účastníkov. Abstrakty príspevkov boli
recenzované a publikované v zborníku ktorý vydala SAH (ISBN 978-80-972651-1-3,
editori: Renáta Fľaková a Zlatica Ženišová). Posledný deň konferencie účastníci
absolvovali zaujímavú exkurziu pod vedením Dr. Ivana Šalagu s pracovníkmi
Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Považská Bystrica a spoločnosti Progeo
Žilina, s.r.o. s odborným hydrogeologickým výkladom Dr. Šalagu na lokality
Domaniža - prameň Čertova skala, Manínska tiesňava - Horný prameň a Paština
Závada - artézske vrty
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o Peter Malík sa zúčastnil na konferencii EUROKARST 2018 (Besançon / Francúzsko,
01. 07. 2018 až 06. 07. 2018) sa s prednáškou „Detailed water quality monitoring at
various points of the Krásnohorská Cave system (Slovakia)“;
o konferencie Geochémia 2018, konanej na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra
v dňoch 5. a 6. decembra 2018 sa aktívne zúčastnili Renáta Fľaková a Peter Bajtoš,
o na odbornom seminári „Problémy ochrany podzemných vôd“, ktorý sa tradične
začiatkom decembra (v tomto prípade 04. 12. 2018) koná na Výskumnom ústave
vodného hospodárstva v Bratislave a organizuje ho členka NS Anna Patschová
aktívne vystúpili P. Malík, P. Némethy a A. Patschová;
o na 17. predvianočnom seminári "Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných
Karpát", organizovanom Slovenskou geologickou spoločnosťou na SAV Bratislava
dňa 13. 12. 2018 s prednáškami „Indikátory fekálneho znečistenia vo vodách
podzemného hydrologického systému Krásnohorskej jaskyne“ a „Obehové cesty vôd
vnútri podzemného hydrologického systému Krásnohorskej jaskyne – vyhodnotenie
podrobného monitoringu chemického zloženia“ aktívne vystúpil P. Malík.
Správa za rok 2018 o činnosti NS IAH na Slovensku v anglickom jazyku bola začiatkom roka
2019 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 2018
Členský príspevok v r. 2018 predstavoval 57,- € na jedného riadneho člena, a 47,- € na
online člena a 27,- € na dôchodcu (v slovenskej NS IAH bolo v roku 2018 spolu 5 riadnych
členov, 5 online členov a jeden dôchodca). Finančná bilancia slovenskej NS IAH je v roku
2018 nasledovná:
-

uhradené členské 2018: 57,00 × 5 + 47,00 × 5 + 27,00 × 1 = 547,00 €

V Bratislave 03. 12. 2019
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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