
 
 
 
 
VÝBOR SLS INFORMUJE 
 
 
Zápis z Valného zhromaždenia SLS konaného dňa 25. 1. 2001 v Bratislave 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 
 1. Otvorenie 
 2. Schválenie programu 
 3. Voľba mandátovej a volebnej komisie 
 4. Správa o činnosti SLS za roky 1998 - 2000 
 5. Správa o hospodárení SLS za roky 1998 - 2000 
 6. Správa revíznej komisie 
 7. Diskusia 
 8. Voľba výboru SLS na roky 2001 - 2003 
 9. Voľba revíznej komisie na roky 2001 - 2003 
10. Rôzne 
11. Prijatie uznesenia 
12. Záver 
 
 Otvorenie - valné zhromaždenie zahájil predseda SLS doc. Krno. 

V zmysle stanov SLS bolo po otvorení valné zhromaždenie prerušené z 
dôvodu menej ako polovičnej prítomnosti členov SLS. 

Po prerušení valného zhromaždenia sa konal seminár SLS, referujúci bol doc. 
Peter Bitušík, CSc.  

Po skončení seminára sa po prerušení konalo riadne Valné zhromaždenie 
SLS v zmysle stanov. 
 Program valného zhromaždenia bol jednomyseľne schválený; 
 Voľba mandátovej komisie, zvolení členovia: Tóthová a Hrabinová; 
 Voľba volebnej komisie, zvolení členovia: Hamerlík a Novikmec; 
 Predseda SLS doc. Krno podal správu o činnosti SLS za roky 1998 – 2000; 
 Hospodárka Dr. Štefková predniesla správu o hospodárení SLS v rokoch 1998 – 

2000; 
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 Za revíznu komisiu predložila správu Dr. Bulánková a odporučila udeliť 
absolutórium odstupujúcemu výboru SLS; 

 V diskusii odzneli informácie o pripravovaných seminároch: SLS spolu s SBS 
organizujú 26.4.2001 seminár na BÚ SAV a dňa 6.4.2001 zoologický seminár; 

 Vo voľbách boli do nového výboru SLS regulárnym spôsobom zvolení títo 
členovia: Peter Bitušík, Tomáš Derka, Emília Elexová, Marta Illyová, Jarmila 
Makovinská, Elena Štefková a Eva Tirjaková; 

 Do revíznej komisie boli zvolení títo členovia: Ladislav Hamerlík a Andrea 
Rodriguez; 

 Rôzne: za čestných členov SLS boli schválení: Prof. RNDr. František Kubíček, 
CSc. a RNDr. Petr Marvan, CSc.; 

 Bolo schválené uznesenie z Valného zhromaždenia, ktoré je prílohou tejto 
zápisnice; 

 Po ukončení Valného zhromaždenia SLS sa uskutočnila schôdza odstupujúceho 
a nastupujúceho Výboru SLS, kde boli odovzdané materiály a boli zvolení noví 
funkcionári Výboru SLS. 

 Zloženie nového Výboru SLS pre obdobie 2001 – 2003: 
Predseda SLS: J. Makovinská; Podpredseda SLS: P. Bitušík 
Tajomník SLS: E. Elexová  Hospodár SLS: E. Štefková 
Členovia výboru: T. Derka, M. Illyová, E. Tirjaková 

 
Dispozičné právo s účtom SLS budú mať: E. Štefková, J. Makovinská,  

E. Elexová 
 

Zapísala: L. Tóthová 
 
 
 

Uznesenie z Valného zhromaždenia SLS 
 
Valné zhromaždenie SLS na svojom zasadnutí dňa 25. januára 2001: 

 schválilo správu o činnosti SLS za roky 1998 - 2000,  
 schválilo správu o hospodárení za roky 1998 - 2000,  
 schválilo správu revíznej komisie, 
 schválilo udelenie absolutória odstupujúcemu výboru SLS,  
 schválilo zmenu výšky členských príspevkov: 150,- Sk pre členov SLS a 75,- Sk 

pre študentov a dôchodcov, 
 schválilo čestné členstvo v SLS pre Prof. Kubíčka, CSc. a Dr. Marvana, CSc., 



 

                                                                 LIMNO.SPRAV. 1/2001 

3

 odporučilo dopracovanie adresára členskej základne za aktívnej účasti všetkých 
členov, ktorí nahlásia a aj priebežne budú nahlasovať zmeny na adresu: 
uzaehame@savba.sk, 

 schválilo podporiť účasť členov SLS na pripravovanej medzinárodnej konferencii 
IAD, ktorá sa uskutoční v roku 2002 v Bratislave a vyriešiť splatenie dlhu na 
členskom v medzinárodnej organizácii IAD, 

 schválilo pravidelné vydávanie informačných novín SLS - Limnologického 
spravodajcu, dvakrát do roka s dodržaním stanovených termínov,  

 uložilo vytvoriť internetovú stránku SLS (Ing. Hamerlík), ktorá zlepší komunikáciu 
v rámci SLS, medzi redakciou Limnologického spravodajcu a členmi SLS, 

 uložilo zorganizovať XIII. konferenciu SLS a ČLS na Slovensku v Banskej 
Štiavnici pod vedením doc. Bitušíka v roku 2003. 

 
Tóthová, Hrabinová 
   Mandátová komisia 

 
 
 

Správa o činnosti Slovenskej limnologickej spoločnosti za funkčné 
obdobie 1998-2000 

 
1. Organizačné záležitosti 

Slovenská limnologická spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1994 rozdelením 
Československej limnologickej spoločnosti, pracuje len druhé funkčné obdobie. Za 
tento relatívne krátky čas sa naša spoločnosť, s väčším alebo menším úspechom, 
snažila zaktivizovať členskú základňu SLS. V období rokov 1997-2000 riadil 
Slovenskú limnologickú spoločnosť 7 členný výbor zvolený Valným zhromaždením 
SLS dňa 1.10.1997 v nasledovnom zložení:  

Doc. RNDr. Iľja Krno, DrSc., RNDr. Ferdinand Šporka, CSc., RNDr. Lívia 
Tóthová, PhD., RNDr. Elena Štefková, RNDr. Eva Tirjaková, CSc., Doc. RNDr. Igor 
Hudec, CSc., Doc. RNDr. Peter Bitušík, CSc. 

Výbor SLS sa schádzal 3x do roka. Na svojich schôdzach riešil predovšetkým 
organizačné záležitosti, otázky rozpočtu a financovania, organizáciu odbornej 
činnosti, prácu v mimo bratislavských regiónoch Slovenska (uskutočnil sa výbor v 
Košiciach a vo Zvolene). Pod gesciou RNDr. Marty Illyovej, PhD. a RNDr. Eleny 
Štefkovej, ktorým sa chcem touto cestou poďakovať, sa na výbore prerokúvali  
záležitosti spojené s náplňou a vydávaním Limnologického spravodajcu. Na 
výboroch spoločnosti dr. Štefková pravidelne hodnotila úroveň platenia členských 
príspevkov. V tejto súvislosti musím však bohužiaľ upozorniť, že platobná morálka 
členov je slabá, napr. za tento rok zaplatilo len 47 členov z celkového počtu 93 
členov. Preto Vás prosím, aby ste si svoje podlžnosti čo najskôr vyrovnali. Na výbore 
sa riešil a vyriešil problém s aktivizáciou práce v IAD (Medzinárodnej Dunajskej 
komisii). Za nového národného reprezentanta Slovenska navrhol Výbor SLS Ing. V. 
Holčíka, CSc., tento návrh bol akceptovaný. Zároveň sa v roku 2002 v Bratislave 
pripravuje medzinárodná konferencia IAD, na ktorej sa SLS bude aktívne podieľať.   
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V súčasnosti má naša spoločnosť 93 členov, z toho 13 bolo prijatých po roku 
1997. V roku 1999 bolo vyradených pre dlhodobé neplatenie 19 členov. 

Na základe dotazníkovej akcie sme vypracovali štatistiku členskej základne. 
Zloženie členskej základne SLS: 
 
Pracoviská Počet členov
Školy a Akadémia vied                 34 
Rezortné ústavy                       12 
Vodárne a kanalizácie                  9 
Povodia                    8 
Hygiena                   12 
Súkromné firmy                     6 
Iné   (ministerstvo, múzeum, iné)          12 

 
 

V tejto  súvislosti  prosíme  členov SLS, aby  prípadné  zmeny  svojich  adries, 
 e- mailové adresy, nové telefónne čísla a iné údaje  kontinuálne nahlasovali na 
adresu: uzaehame@savba.sk. 

V priebehu súčasného volebného obdobia vyšlo päť čísel Limnologického 
spravodajcu (1/1998 + adresár členov SLS, 2/1998, 1/1999, 1/2000, 2/2000). 
Jednotlivé čísla sú zamerané na informovanie členskej základne o organizačných 
záležitostiach SLS, oznamujú plánované semináre a konferencie organizované 
limnologickou spoločnosťou, prípadne inými organizáciami, pripomínajú životné 
jubileá členov SLS, informujú o nových vydaných publikáciách z problematiky 
limnológie, o uskutočnených odborných akciách a aktivitách doma aj v zahraničí. 
Prebieha tiež pravidelná výmena Limnologického spravodajcu a periodika Českej 
limnologickej spoločnosti Limnologických novín. Oba časopisy si recipročne 
vymieňajú zaujímavé články a informácie. Pri vydávaní Limnologického spravodajcu 
treba do budúcnosti zlepšiť pravidelnosť vychádzania a to minimálne dvakrát do 
roka. Doposiaľ vychádzali tieto informačné noviny SLS nepravidelne. To však 
predpokladá aktívnejší prístup jednotlivých členov výboru, ako aj radových členov 
SLS v dodávaní príspevkov do jednotlivých čísel časopisu.  

Pre budúcnosť redakcia navrhuje stanoviť presné termíny uzávierok čísel, do 
ktorých bude nevyhnutné odosielať do redakcie všetky príspevky. Apelujeme znovu 
na všetkých členov spoločnosti, aby nám zasielali všetky informácie ohľadom 
limnologických aktivít, zaujímavostí, novej limnologickej literatúry. Časopis by mal 
plniť úlohu informačného fóra celej členskej základne. Po vytvorení webovej stránky 
SLS sa výrazne zefektívni komunikácia redakcie s prispievateľmi, ktorí budú mať 
prístup na internet, záujem diskutovať s ostatnými členmi a záujem prispievať do 
Limnologického spravodajcu. Táto stránka už bola navrhnutá, prešla 
pripomienkovaním vo Výbore SLS a do praxe sa zavedie ešte v prvom štvrťroku roku 
2001.  
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2. Odborná činnosť 
V priebehu uplynulého funkčného obdobia SLS zorganizovala, alebo sa 

spolupodieľala na organizácii viacerých seminárov, hydrobiologických kurzov 
a konferencií. Na seminároch vo svojich referátoch prezentovali viacerí naši i pozvaní 
zahraniční odborníci svoje výsledky. V priebehu uplynulého obdobia boli 
zorganizované nasledovné semináre: 

• Pracovný seminár v Bratislave (ÚZ SAV) o výskume Dunaja (Dr. Vranovský, Doc. 
Krno a Doc. Matis). Seminár bol venovaný histórii výskumu Dunaja a využitiu 
bohatých údajov z dlhoročných výskumov v tejto oblasti s osobitným zameraním 
na monitoring. 

• V priestoroch Katedry biológie, fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo 
Zvolene sa uskutočnil seminár na tému: „Hydrobiologický výskum povodia 
Hučavy (Poľana)“ (Doc. Bitušík, Doc. Krno, Dr. Šporka, Dr. Štefková, Dr. 
Tirjaková, Dr. Illyová, Dr. Illéšová, Dr. Bulánková).  

• V Košiciach (ÚZ SAV) sa uskutočnil seminár na tému: „Informácie o výsledkoch 
výskumu na pracoviskách Východoslovenskej pobočky SLS“. Referujúci Doc. 
Hudec a ďalší pracovníci pobočky. Na seminári boli prediskutované pracovné 
zamerania pracovísk, ich výsledky i perspektívy. 

• Na PRÍF UK (Bratislava) sa uskutočnil seminár na tému „Hydrobiologické granty 
na vysokých školách a SAV. Referujúci Dr. Bulánková, Doc. Krno a Dr. Šporka 
podali prehľad výskumu a výsledkov prebiehajúcich i ukončených grantov. 

• Na PRÍF UK (Bratislava) sa uskutočnili referáty na tému „Potulky hydrobiológa 
v horách a pralesoch Venezuely“ (Mgr. Derka) a „Potočníky (Trichoptera) povodia 
Bielej Oravy“ (Mgr. Pilková). 

• Na ÚZ SAV (Bratislava) sa uskutočnil seminár na tému „ Ako som 30 rokov robil 
vodu v Kanade“. Prof. Barica prítomných oboznámil s poznatkami 
a skúsenosťami, ktoré získal počas 30 rokov limnologického výskumu v Kanade. 

• Na pracovisku ÚZ SAV sa uskutočnili i viaceré semináre prednášané českými a 
moravskými hydrobiológmi napr. „Prognózovanie modelov riečnych ekosystémov 
na základe taxocenóz podeniek v povodí rieky Moravy (Dr. Svetlana Zahrádková) 
a seminár Dr. Martina Ćerného „Nové poznatky o tatranských perloočkách alebo 
koniec Daphnia pulicaria v Európe“ a Doc. Iva Sukopa „Fauna dolnej časti 
povodia Dyje“. 

• Nezabudli sme ani najvýznamnejšie životné jubileá priekopníkov slovenskej 
hydrobiológie a zorganizovali sme spomienkové semináre: „80 rokov nestora 
slovenskej algológie a hydrobiológie“ venovaný Dr. Ladislavovi Hanuškovi, CSc. 
(Doc. Hindák) a „Spomienka na nedožité 70. výročie Dr. Milana Ertla, CSc.“ (Dr. 
Vranovský, Doc. Matis). 

• Poslednou odbornou akciou bol dnešný seminár – Doc. Bitušík „Výskum 
subfosílnych zvyškov lariev pakomárov (Diptera: Chironomidae) zo sedimentov 
vysokohorských jazier pre indikáciu zmien prostredia“. 

• SLS sa spolupodieľala i na organizovaní algologických seminárov, v rokoch 1998 
(Bratislava), 1999 (Bratislava) a 2000 (Rajecké Teplice); spolupodieľala sa na 
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odbornom zabezpečovaní Hydrobiologických kurzov, ktorých programovou 
náplňou boli odborné hydrobiologické prednášky pre pracovníkov praxe a ich 
oboznámenie s novými trendmi a metódami v hydrobiológii. Výbor konštatoval 
zvyšujúcu sa úroveň kurzov pre limnologickú prax a vyjadruje spokojnosť 
s prácou organizačného výboru pod vedením RNDr. J. Makovinskej, CSc. 

• SLS sa podieľala i na organizovaní medzinárodného pracovného stretnutia „The 
EMERGE Meeting – Bratislava“, venovaného problematike vysokohorských jazier 
Európy a vplyvu globálnych a regionálnych vplyvov človeka na tieto citlivé 
ekosystémy). Išlo o prvý medzinárodný workshop zorganizovaný SLS, zvládnutý 
na veľmi dobrej profesionálnej úrovni.  

• Celkovo sa na tejto relatívne bohatej a zaujímavej práci zúčastňovalo pomerne 
málo mimobratislavských členov SLS, a to aj na podujatiach organizovaných na 
strednom a východnom Slovensku. 

• Na XII. Konferencii ČLS a SLS, konanej v septembri 2000 v Koutoch nad Desnou, 
sa zúčastnilo iba 16 členov SLS, ktorí predniesli 11 príspevkov. Na tejto 
konferencii sa z objektívnych dôvodov nepodarilo uskutočniť stretnutie výborov 
SLS a ČLS a voľbu nového výboru Slovenskej limnologickej spoločnosti bolo 
nutné posunúť na január 2001. 

• Nasledujúcu XIII. Konferenciu ČLS a SLS v roku 2003 bude organizovať súčasný 
výbor Slovenskej limnologickej spoločnosti. Predbežne je ako miesto konania 
určená Banská Štiavnica, Fakulta biológie a environmentalistiky, (TU Zvolen). 

 
       Doc. RNDr. Iľja Krno, DrSc. 
        Predseda SLS 

 
 
 
 
Stručný prehľad hospodárenia SLS v rokoch 1998-2000 
 
 
1998 
Predpokladaný príjem  12000,- Sk 
Skutočný príjem  13000,- Sk 
Celkové náklady  11070,- Sk. 
Stav pokladne k 31.12.1998:  5769,80 Sk 
 
 
1999 
Predpokladaný príjem 16000,-  
Skutočný príjem  25700,- Sk 
Celkové náklady  25952,10 Sk  
Stav pokladne k 31.12.1999:   5117,70 Sk 
Stav na bežnom účte SLS k 31.12.1999:  1512,23 Sk 
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2000 
Predpokladaný príjem 16000,- Sk 
Skutočný príjem  15000,- Sk  
Celkové náklady  14925,80 Sk. 
Stav pokladne k 31.12.2000:   1540,73 Sk 
Stav na bežnom účte SLS k 31.12.2000:  2191,90 Sk 
 

V roku 1999 SLS prispela čiastkou 10000,-Sk na vydanie časopisu Folia 
Faunistica Slovaca. V roku 2000 sme z Rady vedeckých spoločností SAV dostali 
dotáciu 7000,- Sk namiesto požadovaných 10000,- Sk.  
 
 

Na záver ešte niekoľko poznámok ku plateniu členských príspevkov. Morálka 
platenia členských príspevkov sa v poslednom roku dosť zhoršila, máme veľa 
nedoplatkov, a preto opäť budeme musieť prikročiť, tak ako aj v roku 1998, k 
opatreniam súvisiacim so zrušením členstva z dôvodov neplatenia členského. Ten 
člen, ktorý bude mať nedoplatky za dva roky a viac, bude upozornený a v prípade 
nezaplatenia do stanoveného termínu, bude zo spoločnosti vylúčený. Vyzývam 
členov SLS na pravidelné uhrádzanie členských príspevkov.  

Na ukážku prehľad platenia príspevkov za ostatné tri roky. 
1998 – 73 riadnych členov, zaplatilo 69 členov = 98% 
1999 – 83 riadnych členov, zaplatilo 65 členov = 78% 
2000 – 91 riadnych členov, zaplatilo 47 členov = 51% 
 

      RNDr. E. Štefková 
          Hospodárka SLS 
 
 
 

KONFERENCIE - KURZY - SEMINÁRE 
 
Algologická sekcia SBS pri SAV a Slovenská limnologická spoločnosť 
Jarný algologický seminár 
Termín: 26. 4.2001 
Miesto konania: Dúbravská cesta 14, Knižnica Botanického ústavu SAV 
 
 
 

Vo februárovom čísle Limnologických novín, vydávaných Českou 
limnologickou spoločnosťou, sú uverejnené zaujímavé avíza na kurzy z oblasti 
hydrobiológie, konané v Českej republike v roku 2001. Prinášame vám stručné 
informácie o dvoch z nich: 
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Determinačný kurz planktónových perloočiek 
Termín: 21. - 23. 3. 2001 
Miesto konania: Terénna stanica Botanického ústavu AV ČR,  Lužnice u Třeboně. 
Lektori: prof. Kořínek a dr. Přikryl 
Obsah: oboznámenie s postupom determinácie našich druhov perloočiek; účastníci 
kurzu dostanú nový determinačný kľúč na stredoeurópske perloočky. 
Vložné: neplatí sa 
Ubytovanie: 65 Kč/noc + povlečenie 35 Kč 
Účastníkom sa odporúča priniesť so sebou prezuvky, zaujímavý, lebo problematický 
materiál Cladocera. Počet účastníkov je obmedzený kapacitou stanice. V prípade 
záujmu je optimálne kontaktovaťsa cez e-mailové adresy, prípadne telefonicky. 
prikryl@enki.cz, mila@tix.bf.jcu.cz;  
mobil: 00420604-835938; tel.: 00420342-38461 
 
 
Determinačný kurz pre graduovaných hydrobiológov, zameraný na skupiny 
Simuliidae a Ceratopogonidae 
Termín: 25. – 27. 6. 2001 
Miesto konania: Brno, odborným garantom bude prof. Jan Knoz, CSc.  
Obsah: frekventanti kurzu získajú informácie o nových prístupoch k determinácii, 
získajú aktualizovaný zoznam druhov vyskytujúcich sa v ČR, informácie o 
ekologických nárokoch vybraných taxónov a zoznam determinačnej literatúry. 
Vložné: 1500 Kč 
Ubytovanie: individuálne 
Prípadní záujemcovia môžu získať prihlášky a ďalšie doplňujúce informácie o 
konanom kurze na adrese: 
Mgr. Denisa Vojtíšková; VÚV TGM Brno, Dřevařská 12, 657 57 Brno 
tel.: 004205-41321224/kl. 310.  
e-mail: denisa.vojtiskova@atlas.cz; zahradkova@sci.muni.cz 
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