
 
 

 
VÝBOR SLS INFORMUJE 

Zápis zo zasadnutia výboru SLS konaného dňa 14. januára 2016 
Miesto konania: Katedra ekológie PríF UK Bratislava 
Prítomní: Beracko, Čiamporová-Zaťovičová, Illýová, Materňáková, Bitušík, 
Svitok 
Ospravedlnený: Manko 
Program: 
1. Schôdzu otvoril predseda SLS, P. Bitušík, ktorý privítal všetkých členov 
výboru. 

Limnologický výhľad na Kriváň (© F. Čiampor Jr) 
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2. Výbor prerokoval a schválil plán činnosti a návrh finančného plánu na rok 
2016: 

• M. Illýová informovala členov výboru o úspešných rokovaniach 
s riaditeľkou Botanického ústavu, Mgr. Annou Guttovou, PhD., o uzavretí 
zmluvy medzi našou spoločnosťou a Botanickým ústavom.  
• M. Illýová informovala členov výboru o príprave dokumentov, ktoré 
budú zaslané na komisiu SAV pre spoluprácu s VS. Zaslaná bude 
aktuálna zmluva o spolupráci medzi SLS a Botanickým ústavom SAV, 
vypracovaný projekt spoločných akcií a výročná správa činnosti SLS za 
rok 2015. 
• J. Materňáková informovala o návrhu Žiadosti o finančný príspevok 
na projekt spolupráce SLS a BÚ. Výbor schválil primárny návrh rozpočtu 
projektu na rok 2016 vo výške 580 eur. 

3. Výbor sa zaoberal prípravou Valného zhromaždenia pri príležitosti volieb 
do nového Výboru SLS na obdobie rokov 2016-2018: 

• Schválil desať kandidátov do nového výboru, ktorými sú: RNDr. 
Pavel Beracko, PhD., prof. Peter Bitušík, CSc., RNDr. Zuzana 
Čiamporová-Zaťovičová, PhD., doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD., Ing. 
Ladislav Hamerlík, PhD., RNDr. Marta Illýová, PhD., Mgr. Jarmila 
Materňáková, PhD., RNDr. Emília Mišíková‐Elexová, PhD., Ing. Milan 
Novikmec, PhD. a Ing. Marek Svitok, PhD. 
• Výbor navrhol termín Valného zhromaždenia na 10. februára 2016, 
miesto konania bude vo veľkej zasadačke Botanického ústavu SAV. 
Súčasťou VZ bude prednáška, ktorú prednesie M. Svitok. 
• Výbor rozhodol, že členmi revíznej komisie budú zvolení kandidáti 
do výboru, ktorí skončia na ôsmom a deviatom mieste. 
• Výbor poveril hospodárku spoločnosti, J. Materňákovú, aby 
vypracovala správu o hospodárení SLS za uplynulé obdobie; taktiež 
poveril predsedu SLS, P. Bitušíka, vypracovaním správy o činnosti 
spoločnosti a členov revíznej komisie vypracovaním revíznej správy za 
obdobie rokov 2013-2015. 
• Výbor sa zaoberal návrhom členov výboru na zmenu adresy 
spoločnosti, ktorú musí odsúhlasiť VZ. 

4. Výbor prerokoval organizovanie niektorých najbližších seminárov 
a prednášok v roku 2016: 

• Tradičný jarný limnologický seminár sa tento rok uskutoční v Tajove, 
predbežný termín konania je posledný aprílový týždeň. 
• Jarný a jesenný algologický a limnologický seminár sa bude tradične 
konať na BÚ SAV. 
• Medzinárodná konferencia Lakes, Reservoirs & Ponds: Impacts – 
Threats – Conservation, uskutoční sa v Poľsku, SLS je spoluorga-
nizátorom. 

5. Príprava Limnologického spravodajcu 1/2016: 
• Šéfredaktorka časopisu, Z. Čiamporová-Zaťovičová, informovala 
o príprave nového čísla spravodajcu. 
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• M. Svitok navrhol vydať Zborník abstraktov z tradičného jarného 
seminára v Tajove ako supplement Limnologického spravodajcu. 

6. Rôzne: 
• Výbor vylúčil Bc. Lenku Adamcovú zo SLS pre dlhodobé neplatenie 
členských príspevkov. 

Zapísala M. ILLÝOVÁ 

 

Zápis z Valného zhromaždenia SLS konaného dňa 10. februára 
2016 na Botanickom ústave SAV v Bratislave 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 
1. Privítanie a otvorenie VZ 
2. Schválenie programu 
3. Voľba mandátovej komisie 
4. Voľba volebnej komisie 
5. Správa o činnosti SLS za uplynulé obdobie 
6. Správa o hospodárení za uplynulé obdobie 
7. Správa revíznej komisie 
8. Diskusia 
9. Voľba nového výboru 
10. Voľba novej revíznej komisie 
11. Rôzne 
12. Prijatie uznesenia 
13. Záver 

1. Valné zhromaždenie zahájil predseda spoločnosti, prof. P. Bitušík. 
V zmysle stanov SLS bolo Valné zhromaždenie prerušené na 30 minút, pretože 
nebolo uznášaniaschopné z dôvodu menej ako polovičnej prítomnosti členov 
SLS. Počas prerušenia slávnostného zasadania odznel referát M. Svitka 
o výsledkoch výskumu v rámci projektu BIOPOND. 
2. Po prerušení sa konalo riadne VZ SLS v zmysle stanov. Program VZ bol 
jednohlasne schválený. 
3. Prebehla voľba mandátovej komisie, zvolení členovia: Dr. Štefková, prof. 
Krno, Dr. Šporka. 
4. Prebehla voľba volebnej komisie, zvolení členovia: Mgr. Kokavec, Ing. 
Očadlík, Mgr. Sochuliaková. 
5. Správu za uplynulé funkčné obdobie (2013-2015) predniesol predseda 
SLS, prof. Bitušík. 
6. Správu o hospodárení SLS za uplynulé funkčné obdobie (2013-2015) 
predniesla hospodárka SLS, Dr. Materňáková. 
7. Správu revíznej komisie predniesol Ing. Hamerlík. 
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8. Diskusia: 
• Dr. Makovinská navrhla, aby sa spoločnosť pokúsila zohnať sponzorov 
na vydávanie a tlač Limnologického spravodajcu formou zadávania 
reklamy do časopisu. 
• Ing. Čejka navrhol, aby bol časopis vydávaný len v internetovej forme, 
aby sa ušetrilo za tlač. Dr. Čiamporová-Zaťovičová vysvetlila, že ak má 
časopis pridelené ISBN, ako tlačené periodikum, musí vychádzať aj 
v tlačenej forme. Dr. Illýová informovala, že na vydávanie a tlač 
spravodajcu si podávame každoročne projekt a dostávame naň účelovú 
dotáciu z Rady pre VS. 
• Hospodárka spoločnosti, Mgr. Materňáková, informovala členov 
o výške poplatkov za vedenie účtu, ktoré sú vysoké. Dr. Lanczos navrhol 
nájsť pre vedenie účtu lacnejšiu banku. Dr. Makovinská a Dr. Štefková 
upozornili na to, že banka, v ktorej bolo možné si založiť účet SLS 
(Slovenská sporiteľňa) bola v minulosti daná príkazom.  
• Dr. Makovinská oboznámila prítomných s novými publikáciami, ktoré 
vydal VÚVH. 

9. Výsledky volieb do výboru SLS: 
• Celkový počet prítomných:  23 
• Počet hlasovacích lístkov  56 

o platných   54 
o neplatných  2 

• Zvolený výbor SLS   (počet hlasov) 
o Zuzana Čiamporová-Zaťovičová (50) 
o Peter Bitušík   (43) 
o Marta Illýová   (43) 
o Pavel Beracko   (42) 
o Emília Mišíková Elexová  (40) 
o Tomáš Derka   (39) 
o Jarmila Materňáková  (33) 

10. Zvolená revízna komisia 
o Ladislav Hamerlík  (33) 
o Marek Svitok   (29) 

11. Rôzne: 
• Valné zhromaždenie schválilo zmenu adresy sídla SLS: 

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV 
Botanický ústav SAV 
Dúbravská cesta 9 
845 23 Bratislava 

12. Prítomní členovia SLS schválili uznesenie Valného zhromaždenia, ktoré 
za mandátovú komisiu predniesla Dr. Štefková. Odsúhlasené znenie 
uznesenia je prílohou tejto zápisnice. 

13. Valné zhromaždenie uzavrel prof. Bitušík. 
Zapísala M. ILLÝOVÁ 
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Uznesenie 
Valné zhromaždenie na zasadnutí dňa 10. februára 2016 na Botanickom 
ústave SAV v Bratislave 
schválilo: 
1. Správu o činnosti SLS za obdobie rokov 2013-2015 
2. Správu o hospodárení za obdobie rokov 2013-2015 
3. Správu revíznej komisie 
4. Udelenie absolutória odstupujúcemu výboru SLS 
Valné zhromaždenie zvolilo nových členov Výboru SLS a členov Revíznej 
komisie na funkčné obdobie 2016-2018 v zložení:  
Výbor:  Beracko Pavel 

Bitušík Peter 
Čiamporová-Zaťovičová Zuzana 
Derka Tomáš 
Illýová Marta 
Materňáková Jarmila 
Mišíková Elexová Emília 

Revízna komisia: Hamerlík Ladislav 
Svitok Marek 

__________ 

Správa o činnosti SLS pri SAV za obdobie rokov  2013 – 2015 
(najvýznamnejšie body) 

Výbor SLS: 
Výbor v tomto funkčnom období pracoval v zložení: Peter Bitušík (predseda), 
Marta Illýová (podpredseda), Pavel Beracko (tajomník), Jarmila Materňáková 
(hospodár), Zuzana Čiamporová-Zaťovičová (šéfredaktor a výkonný redaktor 
Limnologického spravodajcu, www stránka), Peter Manko, Marek Svitok 
(vedecká činnosť); revízna komisia: Ladislav Hamerlík, Milan Novikmec.  
Počas funkčného obdobia výbor zasadal 7x: 20.3.2013 (po VZ SLS), 
25.4.2013, 27.11.2013, 24.4.2014, 24.2.2015, 23.4.2015, 14.1.2016.  

Dôležité udalosti v živote spoločnosti za uplynulé obdobie: 
• 25.3.2011 SLS prešla na iný spôsob financovania navrhnutý RVS, na 

základe ktorej bola uzatvorená zmluva o spolupráci medzi SLS a Ústavom 
zoológie SAV; 22.1.2016, v súvislosti s reorganizáciou ÚZ SAV, bola 
zmluva uzatvorená s Botanickým ústavom SAV. 

• SLS sa podieľala na organizovaní 17. konferencie České limnologické 
společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 29.6.-3.7.2015, 
Mikulov, ČR. 

• SLS spoluorganizovala medzinárodnú 8. Stredoeurópsku dipterologickú 
konferenciu (28.-30.9.2015) v Kežmarských Žľaboch. 

• Poľská limnologická spoločnosť organizuje 31.5.-3.6.2016 s podporou 
Visegrádskeho fondu medzinárodnú konferenciu „Lakes, Reservoirs & 
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Ponds: Impacts – Threats – Conservation“ v Iławe v Poľsku; SLS 
spoločne s ČLS a Maďarskou limnologickou spoločnosťou sú spolu-
organizátormi. 

Členská základňa  
• K dátumu VZ má členská základňa 88 členov (k dátumu VZ 2013 mala 

SLS 85 členov). 
• Navždy opustila naše rady RNDr. Vlasta Onderíková, CSc. 

Vzdelávanie a výchova  
Kurzy 
Pravidelné hydrobiologické kurzy organizované VÚVH Bratislava  
• Determinačný kurz pre hydrobiológov: Pošvatky (Plecoptera), 26.9.2013, 

odborný garant I. Krno. 
• Hydrobiologický kurz 2013: Povrchové vody – vybrané skupiny rias a 

siníc, 25.-26.6.2013, odborný garant VÚVH. 
• Hydrobiologický kurz 2014: Determinácia lariev vážok, 14.10.2014, 

odborní garanti E. Bulánková & Z. Matúšová. 
• Determinačný kurz pre hydrobiológov: Potočníky (Trichoptera: Annuli-

palpia), 30.9.-1.10.2015, odborný garant M. Novikmec. 

Prednášky 
• Prof. John P. Smol (Queens University, Ontario, Kanada), prednáška na 

PríF UK Bratislava: From controversy to consensus: Making the case for 
recent climate change in polar regions using lake sediments (15.4.2013); 
prednáška na FPV UMB v Banskej Bystrici: Exploring the past to protect 
our future using lake sediments to study water quality issues (17.4.2013). 

• Dr. Jaromír Seďa (AVČR, České Budějovice), prednáška na Ústave 
zoológie SAV: Výskum zooplanktónu v Čechách: história a súčasnosť, 
pravda a mýty (24.2.2015). 

• Dr. Cesc Múrria (University of Barcelona, Španielsko), prednáška na PríF 
UK: Temporal continuum in diversity: determinants of species and genetic 
diversity (15.10.2015). 

• Dr. Marko Miliša (Univerzity of Zagreb), prednáška na seminári v Jurskom 
Šúri: Freshwater processes specific for the dinaric karst (23.4.2015). 

• Dr. Tomasz Mamos (University of Lodz): prednáška na seminári v 
Jurskom Šúri: Amphipoda – the way of life (23.4.2015). 

Semináre 
Limnologické semináre 
• 6. Limnologický seminár, Biologická stanica PríF UK Bratislava, Jurský 

Šúr (25.4.2013): 26 účastníkov, 7 referátov. 
• 7. Limnologický seminár, chata Junior v Tajove (24.4.2014): prvýkrát na 

inom mieste ako v J. Šúri, 61 účastníkov, veľký priestor pre študentské 
prezentácie (13 z 21). 
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• 8. Limnologický seminár, Biologická stanica PríF UK Bratislava, Jurský 
Šúr (23.4.2015): 36 účastníkov, 16 referátov (z toho 10 študentských), 
3 zahraniční účastníci (Chorvátsko, Poľsko). 

Jarné a jesenné algologické a limnologické semináre, Botanický ústav SAV 
• Jarný algologický a limnologický seminár (10.4.2013): 19 účastníkov, 

7 prednášok, účasť z ČR. 
• Jesenný algologický a limnologický seminár (5.12.2013): 4 prednášky. 
• Jarný algologický a limnologický seminár (22.4.2014): 6 prednášok. 
• Jesenný algologický a limnologický seminár (4.12.2014): 5 prednášok. 
• Jarný algologický a limnologický seminár (20.4.2015): 5 prednášok, 

2 zahraniční účastníci (ČR, Rakúsko). 
• Jesenný algologický a limnologický seminár (7.12.2015); 8 prednášok, 

24 účastníkov. 

Školstvo 
Workshop pre stredoškolských učiteľov v rámci projektu AquaWis (E. 
Bulánková, P. Beracko, T. Derka, D. Kalaninová, S. Kubalová), júl - august 
2013, zameraný na stojaté vody: prednášky + terénne exkurzie v BS J. Šúr 
a v Novej Sedlici (okrem učebnice vydané aj DVD). 

Publikačné aktivity SLS 
• Krno I. 2013: Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky 

(Plecoptera). Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH, člen 
ZSVTS Bratislava, Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 
Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku, 64 pp. 

• Beracko P., Bulánková E. & Stloukalová V. 2014: Sladkovodné 
ekosystémy (učebnica + DVD). 

• Novikmec M. 2015: Determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť IV., 
Potočníky (Trichoptera): Annulipalpia. Slovenská vodohospodárska 
spoločnosť pri VÚVH, člen ZSVTS Bratislava, Národné referenčné 
laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku, Výskumný ústav vodného 
hospodárstva Bratislava, Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen 
ZSVTS, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, 48 pp. 

• Bitušík P. & Hamerlík L. 2014: Príručka na určovanie lariev pakomárov 
(Diptera: Chironomidae) Slovenska, časť 2., Tanypodinae. Vydavateľstvo 
Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici – Belianum, Fakulta prírodných 
vied, 96 pp. ISBN 978-80-557-0799-0. 

• Mišíková Elexová E., Ščerbáková S., Lešťáková M., Kováč V., Plachá M., 
Bitušík P., Očadlík M., Brúderová T., Vráblová Z. & Haviar M. 2015: 
Výsledky monitorovania vodných útvarov povrchových vôd Slovenska. 
Zoznam taxónov. Vodná fauna. Výskumný ústav vodného hospodárstva, 
Bratislava, 329 pp. ISBN 978-80-89740-04-8. 

• Plachá M., Fidlerová D., Baláži P., Makovinská J., Velická Z., Bošáková 
M., Chládecký B., Korbačková A., Lešková J., Mláka M., Polakovičová E., 
Sýkorová K., Šramková K. & Štangler A. 2015: Výsledky monitorovania 
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vodných útvarov povrchových vôd Slovenska. Zoznam taxónov. Vodná 
flóra. Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava, 210 pp. ISBN 
978-80-89740-03-1. 

Účasť členov SLS na vedeckých podujatiach:  
• SEFS 8 – 8th Symposium for European Freshwater Sciences,1.-5.7.2013, 

Münster, Nemecko 
• 19th International Symposium on Chironomidae, 17.-22.8.2014, České 

Budějovice, ČR 
• International Conference Wetlands 2014, 14.-19.9.2014, Huesca, 

Španielsko 
• Zoológia 2014, 19. Feriancove dni, 20.-22.11.2014, Prešov, SK 
• 17. konferencia České limnologické společnosti a Slovenskej limnolo-

gickej spoločnosti, 29.6.-3.7.2015, Mikulov, ČR 
• SEFS 9 – 9th Symposium for European Freshwater Sciences, 5.-

10.7.2015, Ženeva, Švajčiarsko 
• 8. Stredoeurópska dipterologická konferencia, 28.-30.9.2015, Kežmarské 

Žľaby, SK 
• SIL Austria – Alpine and peri-Alpine Limnology meeting, 14.-16.10.2015, 

Illmitz, Rakúsko 

IAD 
O aktivitách IAD a pozícii Slovenska na stretnutiach výboru IAD v uplynulom 
období informuje Dr. Milan Lehotský (Geografický ústav SAV) v príspevku, 
ktorý bude uverejnený v čísle 1/2016 Limnologického spravodajcu. 

Informovanosť členskej základne 
• V roku 2014 bola spustená nová web stránka SLS (www.limnospol.sk)! 

Stránka má vynovený dizajn, novú doménu, anglickú verziu. Poskytuje 
informácie o histórii a súčasnosti SLS, aktuálne informácie o aktivitách 
SLS a domácich aj medzinárodných limnologických podujatiach, ako aj 
konferenciách a seminároch (spolu)organizovaných SLS. Obsahuje archív 
všetkých čísiel časopisu Limnologický spravodajca (pdf) + vyextrahované 
publikované odborné články. Súčasťou webstránky SLS je aj nová 
podstránka Limnológia na Slovensku, do ktorej môžu prispievať členovia 
SLS informáciami o svojich pracovných tímoch, limnologických projektoch, 
či literatúre. Podstránka Členská základňa je určená iba pre členov SLS – 
obsahuje aktuálny zoznam členov + kontaktné údaje. 

• Limnologický spravodajca: zachovala sa pravidelnosť vydávania 2 čísel 
ročne (počas uplynulého obdobia vyšlo 6 čísel); časopis si udržiava 
výbornú obsahovú aj grafickú úroveň, akú nadobudol od roku 2007 pod 
vedením Z. Čiamporovej-Zaťovičovej. 

Peter BITUŠÍK  
(predseda SLS) 

__________ 
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Hospodárenie SLS za obdobie rokov 2013 – 2015 
2 0 1 3 
Príjmy spoločnosti v roku 2013: 
Príspevok Rady vedeckých spoločností   350,00.- EUR 
Členské príspevky     442,50.- EUR 
Finančné zdroje celkom     792,50.- EUR 
Čerpanie: 
Limnologický spravodajca     350,00.- EUR 
Prevádzka spoločnosti     110,00.- EUR 
Celkové náklady      460,00.- EUR 
Stav k 31.12.2013 
Stav účtu SLS:  4695,56.- EUR 
Stav v pokladni:    619,19.- EUR 

2 0 1 4 
Príjmy spoločnosti v roku 2014: 
Príspevok Rady vedeckých spoločností   250,00.- EUR 
Členské príspevky     112,50.- EUR 
Príjmy z konferenčných poplatkov    316,00.- EUR 
Ostatné príjmy      240,00.- EUR 
Finančné zdroje celkom     918,50.- EUR 
Čerpanie: 
Limnologický spravodajca     250,00.- EUR 
Jarný limnologický seminár Tajov    483,50.- EUR 
Web-stránka SLS      213,50.- EUR 
Prevádzka spoločnosti       67,40.- EUR 
Celkové náklady                 1014,40.- EUR 
Stav k 31.12.2014 
Stav účtu SLS:  5083,16.- EUR 
Stav v pokladni:    126,20.- EUR 

2 0 1 5 
Príjmy spoločnosti v roku 2015: 
Príspevok Rady vedeckých spoločností   200,00.- EUR 
Členské príspevky     180,00.- EUR 
Príjmy z konferenčných poplatkov    320,00.- EUR 
Finančné zdroje celkom     700,00.- EUR 
Čerpanie: 
Limnologický spravodajca     200,00.- EUR 
Jarný limnologický seminár J. Šúr    248,15.- EUR 
Dipterologická konferencia     200,00.- EUR 
Prevádzka spoločnosti       71,85.- EUR 
Celkové náklady      720,00.- EUR 
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Stav k 31.12.2015 
Stav účtu SLS:  5106,31.- EUR 
Stav v pokladni:    125,32.- EUR 

Jarmila MATERŇÁKOVÁ  
(hospodárka SLS) 

Správa o revízii hospodárenia s prostriedkami SLS za roky 2013-2015 
Revízna komisia v zložení Ing. Ladislav Hamerlík, PhD. a Ing. Milan 

Novikmec, PhD. vykonala revíziu hospodárenia s prostriedkami SLS za 
obdobie rokov 2013-2015. Zamerala sa na kontrolu účtovných dokladov 
a čerpanie prostriedkov na jednotlivé akcie SLS. 

Revízna komisia konštatuje, že účtovné doklady sú v poriadku, 
účtovníctvo je vedené v súlade s predpismi o hospodárení platnými pre 
vedecké spoločnosti. Nezistilo sa žiadne nezákonné narábanie s financiami 
SLS. 

Na základe zistených skutočností revízna komisia navrhuje odstu-
pujúcemu výboru SLS udeliť absolutórium. 
V Bratislave, 10. februára 2016             Ladislav HAMERLÍK a Milan NOVIKMEC 

 

Zápis zo zasadnutia výboru SLS konaného dňa 2. marca 2016 
Miesto konania: Botanický ústav SAV, Bratislava 
Prítomní: Beracko, Bitušík, Čiamporová-Zaťovičová, Derka, Illýová, Materňá-
ková, Mišíková Elexová 
Program: 
• Rozdelenie funkcií novým členom výboru. 
• Príprava Tradičného jarného limnologického seminára. 
• Plán seminárov, prednášok a kurzov na rok 2016. 
• Správa o činnosti IAD. 
• Rôzne. 

1. Schôdzu otvoril odstupujúci predseda SLS, P. Bitušík, ktorý privítal 
všetkých členov výboru. 
2. Novozvolený výbor SLS sa uzniesol na nasledovnom rozdelení funkcií:  

Predseda:   RNDr. Marta Illýová, PhD. (SAV) 
Podpredseda: doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD. (PríF UK) 
Tajomník:  RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD. (SAV) 
Hospodár:  Mgr. Jarmila Materňáková, PhD. 
Vedecká činnosť: prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc. (UMB) 

RNDr. Pavel Beracko, PhD. (PríF UK)  
Aplikovaná sféra: RNDr. Emília Mišíková Elexová, PhD. (VÚVH) 
Revízna komisia: Ing. Ladislav Hamerlík, PhD. (UMB) 
   Ing. Marek Svitok, PhD. (TUZVO) 
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3. Výbor prerokoval prípravu Tradičného jarného limnologického seminára, 
ktorý sa tento rok bude konať v Tajove. Doc. Derka navrhol, aby bola na 
seminári udelená cena za najlepšiu študentskú prednášku. Sponzorom 
ocenenia bude organizácia Global Water Partnership (GWP), ktorej 
kolektívnym členom sa stala aj Katedra ekológie Príf UK. Dr. Čiamporová-
Zaťovičová informovala, že zoznam abstraktov zo seminára bude vydaný, na 
základe návrhu Ing. Svitka, ako supplement periodika Limnologický 
spravodajca; Dr. Illýová pripomenula, že sme na toto špeciálne číslo žiadali aj 
dotáciu od KSVS. Výbor poveril prof. Bitušíka a Ing. Svitka, aby zabezpečili 
včasné zaslanie prvého cirkulára a prihlášky na seminár, ktorý sa bude konať 
28. a 29. apríla. Výbor poveril členov, aby navrhli prednášajúcich, ktorí by 
predniesli na seminári plenárne prednášky. 
4. Výbor prerokoval predbežný plán prednášok, seminárov, konferencií, 
kurzov a školení na rok 2016: 

• Jarný a jesenný algologický a limnologický seminár 
• Konferencia: International Conference Lakes, Reservoirs & Ponds: 
Impacts – Threats – Conservation, v Poľsku 
• Kurz štatistických metód využiteľných pre hydrobiológiu a ekológiu 
(Zabezpečia Dr. Beracko, Dr. Mišíková Elexová) 
• Dr. Mišíková Elexová informovala o viacerých kurzoch a školeniach 
organizovaných na VÚVH v spolupráci so Slovenskou vodohospodárskou 
spoločnosťou pri VÚVH,  členom ZSVTS (budú uverejnené v najbližšom 
čísle Limnologického spravodajcu). 

5. Prof. Bitušík informoval o správe nášho delegáta v IAD, Dr. Milana 
Lehotského, PhD., o činnosti tejto organizácie za posledné tri roky. Správa 
bude tiež uverejnená v Limnologickom spravodajcovi. 
6. Rôzne: 

• Doc. Derka informoval prítomných, že v budúcnosti už nebude 
k dispozícii biologická stanica v Jurskom Šúri, kde sa striedavo konal 
Tradičný jarný limnologický seminár. Výbor poveril členov, aby sa pokúsili 
nájsť iný, náhradný priestor, vhodný na konanie seminára. 
• Doc. Derka informoval o možnosti prihlásiť SLS ako kolektívneho 
člena GWP, informoval o činnosti tejto organizácie na Slovensku 
a možnosti participovania v nej. Výbor poveril doc. Derku, aby prihlásil 
SLS do tejto organizácie. 
• Dr. Čiamporová-Zaťovičová informovala, že naďalej trvá naše členstvo 
v organizácii EFFS, v rámci ktorej pravidelne prebieha súťaž o najlepšiu 
dizertačnú prácu spomedzi študentských prác navrhnutých jednotlivými 
limnologickými spoločnosťami. 
• Šéfredaktorka časopisu Limnologický spravodajca, Dr. Čiamporová-
Zaťovičová, informovala o príprave nového čísla spravodajcu a vyzvala 
členov na posielanie príspevkov. 
• Dr. Materňáková zhodnotila vyberanie členského SLS za rok 2015 ako 
málo úspešné a navrhla v budúcnosti zefektívniť výber členských 
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príspevkov od jednotlivých členov. Informovala, že tento rok by malo byť 
v rámci členských príspevkov uhradených 340 eur. V tejto súvislosti výbor 
prerokoval prípadné zvýšenie členských príspevkov od roka 2017. 
• Výbor schválil Dr. Helene Oťaheľovej, CSc. zrušenie členstva v SLS 
na vlastnú žiadosť. 
• Výbor stanovil termín najbližšieho zasadnutia na 28. apríla 2016 
v Tajove. 

Zapísala M. ILLÝOVÁ 

 

 

Zápis zo zasadnutia výboru SLS konaného dňa 28. apríla 2016 
Miesto konania: Chata Junior, Tajov 
Prítomní: Beracko, Bitušík, Čiamporová-Zaťovičová, Derka, Illýová 
Ospravedlnení: Materňáková, Mišíková Elexová 
Program: 
1. Schôdzu otvorila predsedníčka SLS, M. Illýová, ktorá privítala členov 
výboru. 
2. Doc. Derka informoval, že GWP poskytla finančný príspevok na 9. jarný 
limnologický seminár na ceny pre študentskú súťaž. Okrem toho informoval, že 
ako ceny pre víťazov súťaží oboch kategórií (bakalárske a diplomové práce, 
dizertačné práce) boli zakúpené prírodovedné publikácie. 
3. Výbor poveril hospodárku, Dr. Materňákovú, vybavením zmeny adresy 
spoločnosti v Slovenskej sporiteľni, na ktorej sa dňa 10.2.2016 uznieslo Valné 
zhromaždenie SLS. 
4. Výbor určil termín 10. jarného limnologického seminára na 26. a 27. apríl 
2017. Doc. Derka navrhol ako vhodné miesto konania Chľabu, v blízkosti 
sútoku Ipľa s Dunajom. Zároveň navrhol, aby bola súčasťou seminára aj 
exkurzia. Výbor poveril doc. Derku preskúmať možnosti ubytovania a vhodné 
priestory na seminár v tejto oblasti. 
5. Členovia výboru poďakovali organizátorom 9. jarného limnologického 
seminára, menovite Marekovi Svitkovi a Milanovi Novikmecovi, za bezchybné 
zorganizovanie seminára v Tajove.  
6. Výbor schválil nových členov SLS, ktorými sú: Ing. Richard Hrivnák, PhD., 
Mgr. Alica Hindáková, PhD., obaja sú pracovníkmi Botanického ústavu SAV 
a Mgr. Katarína Gregušová z PríF UK. 
7. Výbor stanovil termín najbližšieho zasadnutia na október 2016. 

Zapísala M. ILLÝOVÁ 
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ODBORNÉ PRÍSPEVKY 

Vzácne epifytické fototrofné mikroorganizmy na vláknach 
spájavky Zygnema cf. pectinatum v bezodtokovej preliačine pri 
Veľkom Čepčíne (stredné Slovensko) 

Rare epiphytic phototrophic microorganisms on filaments of Zygnema 
cf. pectinatum from drainless area near Veľký Čepčín (C Slovakia) 

František HINDÁK & Alica HINDÁKOVÁ 
Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, SK – 845 23 Bratislava; 
e-mail: frantisek.hindak@savba.sk; alica.hindakova@savba.sk 

Abstract 
In contrast to other algae, the surface of zygnematacean filaments 
(Conjugatophyceae) is only scarcely occupied by phototrophic microorganisms. 
Thus our observations of several algal species attached on filaments of 
Zygnema cf. pectinatum from drainless area near Veľký Čepčín (C Slovakia) is 
striking. To the found epiphytes belonged namely nostocalean cyanobacterium 
Fischerella sp., and two green algae, i.e. an undefinate coccal gelatinous 
colonies from Chlorosarcinaceae and uniseriate filaments of Klebsormidium 
flaccidum. 
Keywords: phototrophic attached microorganisms, cyanobacteria, green algae, 
C Slovakia 

Úvod 
Sliz mnohých cyanobaktérií a rias osídľujú iné mikroorganizmy, a to buď ako 
substrát na prichytávanie (epigleické organizmy), alebo ako životnú niku 
(endogleické organizmy žijúce vnútri slizovej kolónie alebo slizového obalu; Ettl 
& Gärtner 1995, Hindák 2008, 2013). Za výnimku sa doteraz pokladali spájavé 
riasy (Conjugatophyceae), osobitne vláknité druhy radu Zygnematales, čo sa 
zdôvodňovalo nepriaznivým špecifickým chemickým zložením ich slizu, 
prípadne povrchovej vrstvy bunkovej steny. Z tohto dôvodu nález viacerých 
fototrofných druhov prichytených na vláknach spájavky Zygnema cf. pectinatum 
v bezodtokovej preliačine v Turčianskej doline je prekvapivý a ojedinelý. 
Spájavky sa masovo rozmnožili v terénnej depresii s vodou medzi vysokými 
ostricami, kde koncom leta a na jeseň tvorili nápadné zelené porasty. V článku 
uvádzame morfologický opis epifytov a krátko diskutujeme ich taxonomické 
postavenie v príslušnej systematickej skupine.  

Hostiteľskú riasu z rodu Zygnema sa nám nepodarilo určiť do druhu, 
nakoľko napriek hromadnému výskytu sme nenašli štádiá potrebné na 
taxonomické určenie, t.j. typ konjugácie vlákien a zygospóry. Vegetatívne 
vlákna široké so slizovou pošvou 40-50-(80) µm, bez slizovej pošvy 8-12-
(22) µm, najviac zodpovedajú diagnóze druhu Z. pectinatum (Vaucher) Agardh 
(Ettl & Gärtner 1995). 
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Materiál a metódy 
Masový výskyt vlákien spájavky Zygnema cf. pectinatum sa pozoroval v 
bezodtokovej preliačine („turčiansky kruh") pri Veľkom Čepčíne na strednom 
Slovensku (Obr. 1). Obec leží v centrálnej časti Turčianskej kotliny, asi 5 km 
severozápadne od Turčianskych Teplíc, v nadmorskej výške 470 m (GPS 
48°53'32.14"N; 18°48'17.03"E). Preliačina má kruhovitý tvar s priemerom asi 
80 m. Ide o terénnu depresiu s kolísaním hladiny podzemnej vody počas roka, 
bez priamych záplav alebo prítoku. Najvyššia hladina podzemnej vody je na 
začiatku vegetačného obdobia, postupne klesá na 35-10 cm. Bezodtoková 
preliačina je súčasťou pravobrežnej nivy rieky Turiec. Makroskopické kolónie 
rias sa sprvu vyvíjali na bázach vysokých ostríc, neskoršie po poklese 
podzemnej vody sa dostávali na obnažený koreňový systém až na pôdny 
povrch preliačiny (D. Bernátová in litt., Obr. 2). Prírodný materiál odobratý 
začiatkom októbra 2015 sa v laboratóriu kultivoval po pridaní štandardného 
výživného roztoku v Petriho miskách, alebo v 100 ml Erlenmeyerových ban-
kách. Použitú metodiku pozri prácu Hindák & Hindáková (2014).  

Výsledky a diskusia 
Z prokaryotických mikroorganizmov sme našli iba jeden druh heterocytóznej 
cyanobaktérie, ktorej kolónie husto a miestami až súvisle obrastali vlákna 
jarmoviek a svojou modrozelenou farbou ovplyvňovali výslednú farbu riasovej 
biomasy do sivozelena (Obr. 2). Stielky boli modrozelené, malé, kríčkovité, 
kompaktné, s pravým rozkonárením, diferencované na poliehavú a vzpriamenú 
časť. Prostrátnou časťou sa kolónie bezprostredne prichytávali na hrubý slizový 
obal hostiteľského vlákna. Mladé stielky mali vlákna jednoradové, zložené 
z guľovito-oválnych až nepravidelne oválnych buniek, veľkých 8-10 µm 
v priemere (Obr. 3). V tomto štádiu sa stielky podobali zástupcom rodu 
Hapalosiphon (Hindák 2012, Komárek 2013). Neskoršie sa stielky v priebehu 
tvorby a rastu hormogónií v bočných erektných vláknach stávali viacradové 
(Obr. 4). Bočné vlákna boli krátke, jednoradové, na koncoch rovné až mierne 
prstovito ohnuté, ďalej sa už nerozkonárovali. Bunky bočných vlákien v tomto 
štádiu boli zväčša dlho valcovité, čím sa odlišovali od buniek v prostrátnej časti 
stielky. Tvorba hormogónií bola obdobná ako u rodov Hapalosiphon alebo 
Fischerella (Hindák 2008, 2012), ale na rozdiel od nich sa hormogóniá po 
uvoľnení zo stielky nezoskupovali, ale boli jednotlivé, bez aerotopov a bez 

Obr. 1, 2 Terénna preliačina vo Veľkom Čepčíne: 1 – celkový pohľad na 
lokalitu, 2 – masa vlákien spájavky Zygnema cf. pectinatum na ostriciach (foto 
J. Topercer); 3, 4 cyanobaktérie Fischerella sp.: 3 – celkový pohľad na 
hostiteľské vlákno obrastené vláknami cyanobaktérie, 4 – detail jednoradových 
a viacradových vlákien; 5, 6 kolóniové zelené riasy z čeľade 
Chlorosarcinaceae: 5 – guľovité prichytené kolónie, 6 – detail kolónie; 7, 8 
Klebsormidium flaccidum: 7 – vlákno v prírodnom materiáli s H-kusmi 
bunkových stien, 8 – vlákna v laboratórnej subkultúre (mikrofoto A. Hindáková). 
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pohybu. V starších stielkach v prostrátnej časti vznikali segmenty zložené 
z viacradových vlákien podobne ako u rodov Fischerella a Stigonema (Obr. 4). 
Interkalárne alebo terminálne heterocyty sa tvorili iba v prostrátnej časti stielky. 
V pošvách bočných vlákien sa po uvoľnení hormogónií segmentovali jednotlivé 
guľovité bunky (monospóry). 

Študovanú cyanobaktériu možno na základe uvedených znakov 
zaradiť do rodu Fischerella (Komárek 2013). Určenie do druhu bude zrejme 
možné až po výsledkoch molekulárnej analýzy, ktoré umožnia posúdiť 
príbuzenské vzťahy v skupine heterocytóznych rozkonárených cyanobaktérií. 

Druhým zaujímavým epifytom boli guľovité až pologuľovité slizové 
kolónie, 15-50 µm v priemere, prichytené bezprostredne na vláknach hosti-
teľského organizmu. Povrch slizu kolónie bol v dôsledku vyzrážaného železa 
hnedý až tmavohnedý (Obr. 5), neskoršie sa v dôsledku rastu kolónie pôvodne 
kompaktná inkrustácia slizového obalu roztrhávala na drobné segmenty, 
u veľkých kolónií bola zachovaná iba miestami. Bunky boli guľovité až mierne 
oválne, jednotlivé, 7-10 µm v priemere, s hladkou bunkovou stenou. 
Chloroplast bol jeden, prístenný, veľký, bez pyrenoidu. V protoplaste bolo 
nápadné zväčša jedno olejové sférické teliesko, niekedy sfarbené do ružova. 
Bunky sa delili na dve rovnaké časti aj s bunkovou stenou, po delení sa oddelili 
od seba alebo zostávali spolu až do nasledujúceho delenia, ktorého os bola 
kolmá na os predchádzajúceho delenia, čím sa tvorili tetrády (Obr. 6). 
Autospóry, zoospóry alebo akinety sa nepozorovali. 

Taxonomická pozícia tejto riasy je nejasná. Solitárne bunky s 
priečnym delením a tvorbou tetrád sa podobali jednak zástupcom 
chlorokokálnej čeľade Disporaceae (Komárek & Fott 1983), u ktorej sú však 
ploché kolónie, jednak zástupcom čeľade Chlorosarcinaceae (Ettl & Gärtner 
1995), u ktorých sú sférické kolónie. Významná je absencia pyrenoidu, ktorá je 
u tejto skupiny rias zriedkavá. 

Tretím epifytickým organizmom boli jednoradové zelené vlákna, ktoré 
sa na prvý pohľad podobali ulotrichálnej riase z rodu Microspora (Obr. 9). 
Vlákna boli jedným koncom prichytené pomocou malého slizového terčíka, 
mierne inkrustovaným hydroxidom železitým do hneda. Bunky boli 7-9 µm 
široké a 9-12 µm dlhé, s jedným prístenným pyrenoidom. Nápadná bola 
povrchová segmentácia bunkovej steny v podobe písmena H, aká je 
charakteristická pre rod Microspora (Ettl & Gärtner 1995, Hindák 1996). 
Bunková stena bola hrubá do 1,5 µm. Táto štruktúra sa však pri kultivácii 
v laboratórnych podmienkach nezachovala, takže riasy sa tvarom vlákien 
a bunkami zhodovali s diagnózou pre Klebsormidium flaccidum (Obr. 10).  

Možno sa domnievať, že štádium s tvorbou H-kusov bunkových stien 
sa v populácii tejto riasy utvorilo v dôsledku postupného dlhodobého vysýcha-
nia lokality. Takáto štruktúra bunkových stien sa spočiatku v laboratórnych 
podmienkach zachovala iba málo, až celkom zanikla. Pravdepodobne sa jedná 
o dočasnú ekologickú adaptáciu buniek na vysýchanie substrátu na stanovišti. 
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Ako vidieť z týchto výsledkov, mikroflóra aj takýchto malých vodných 
biotopov môže byť cenná z hľadiska poznania celkovej biodiverzity na našom 
území a zasluhuje si našu pozornosť. Súčasne dokumentuje, ako málo je naša 
mikroflóra preskúmaná a koľko práce a úsilia treba vynaložiť pri príprave flóry 
cyanobaktérií a rias Slovenska. Táto krátka správa má upozorniť na biele 
miesta na mape rozšírenia fototrofných mikroorganizmov u nás. 
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Cyanoprokaryota. 3. Teil/Part 3 Heterocytous genera. Springer 
Spektrum, Berlin–Heidelberg. 

KOMÁREK, J. & FOTT, B. 1983. Chlorophyceae (Grünalgen), Ordnung 
Chlorococales. Das Phytoplankton des Süsswassers, Systematik und 
Biologie, 7. Teil, 1. Hälfte: 1-1044. E. Schweizerbart´sche 
Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. 
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KRONIKA 

Jarný algologický a limnologický seminár  
Dňa 18. apríla 2016 sa v zasadačke Botanického ústavu SAV v Bratislave 
konal seminár, ktorý už tradične na jar organizuje Botanická spoločnosť 
a Slovenská limnologická spoločnosť. Na seminári odznelo šesť referátov. L. 
Raabová prezentovala revíziu rodu Phormidesmis. M. Illýová predniesla 
príspevok o dlhodobých zmenách v spoločenstvách perloočiek a veslonôžok 
v strednom úseku Dunaja, ktoré vyplynuli z výsledkov dlhoročného monitoringu. 
H. Némová v zaujímavom referáte informovala o realizácii odberov v projekte 
Cyanocost a celkovom zapojení Slovenska v tomto projekte. Nechýbali ani 
tradičné odborné taxonomické príspevky z algológie. A. Hindáková 
prezentovala príspevok na tému: Zložené tukové telieska v bunkách Bracteaco-
coccus giganteus (Chlorellales, Neochloridaceae). Druhý referát, kde 
zhodnotila úlohu „Zimmerkulturen“ pri určovaní vzoriek, predniesla spoločne 
s F. Hindákom. 

Súčasťou jarného seminára boli už tradične informácie o konfe-
renciách, sympóziách, seminároch doma aj v zahraničí konaných v predchá-
dzajúcom roku, plán podujatí na nasledujúci rok a informácie o novej odbornej 
literatúre. 

Marta ILLÝOVÁ 

 

9. jarný limnologický seminár, Tajov 
Jarný limnologický seminár s prívlastkom „tradičný“ sa tento rok už po 
druhýkrát konal v chate Junior v Tajove. Podujatie sa uskutočnilo počas 
pekných slnečných dní, 28. a 29. apríla 2016. Celkovo odznelo 15 referátov. 
Slovenská limnologická spoločnosť tento rok po prvý raz vydala Zborník 
abstraktov ako supplement Limnologického spravodajcu, ktorý je uverejnený aj 
online na stránke SLS www.limnospol.sk. 

Prvý blok referátov otvoril Dr. Fedor Čiampor s veľmi zaujímavou 
vyžiadanou plenárnou prednáškou „Využitie molekulárnych metód 
v hydrobiológii“. Nasledoval dopoludňajší blok štyroch, prevažne študentských 
prednášok. Poobedňajšiu sekciu prednášok uviedol svojim príspevkom doc. 
Tomáš Derka, ktorý v odľahčenej téme referoval o expedícii TEPUY 2015 vo 
Venezuele. Nasledoval blok prevažne študentských príspevkov, kde študenti 
predniesli výsledky svojich bakalárskych, diplomových, alebo dizertačných 
prác. Na záver predstavil Dr. Matej Žiak online atlas pošvatiek Slovenska, ktorý 
je prístupný na www.plecopteraslovaca.eu, a je zostavený z viac ako 9000 
údajov o aktuálnom výskyte pošvatiek na Slovensku. 

Tento rok bola v rámci seminára vyhlásená súťaž o najlepšiu 
študentskú prednášku, do ktorej sa zapojilo deväť študentov. Komisia hodnotila 
zvládnutie danej témy, samotnú prezentáciu a schopnosť prednášajúceho 
reagovať na otázky a pripomienky v diskusii. V kategórii bakalárov a študentov 
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magisterského štúdia vyhrala prvú cenu Bc. Vladimíra Dekanová z FEE 
Technickej Univerzity vo Zvolene s prednáškou „Plasticita životných cyklov 
podeniek (Ephemeroptera) v rieke Hron“. V kategórii študentov doktorandského 
štúdia vyhral Mgr. Jaroslav Stoklasa z FPV Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici, s prednáškou „Perloočky Popradského plesa – predbežné výsledky“. 
Študenti boli za víťazné práce odmenení finančnou čiastkou a knihou. Súťaž 
bola sponzorovaná organizáciou Global Water Partnership (GWP). 

Seminár sa už tradične niesol v príjemnom, neformálnom duchu. 
V priebehu celého dňa sa mohli účastníci seminára občerstviť kávou, čajom a 
rôznymi chuťovkami. Na obed sa podával výborný mäsový a aj vegetariánsky 
guláš. Organizácia prebehla bezchybne, za čo ďakujeme najmä organizátorom 
z  TU vo Zvolene, menovite Marekovi Svitkovi a Milanovi Novikmecovi, a 
„gulášmajstrom“ Slavomírovi Stašiovovi a Vladimírovi Kubovčíkovi. Po 
skončení prednášok pokračovala do neskorých popoludňajších (až nočných) 
hodín neformálna zábava. 

       Marta ILLÝOVÁ 

 
KONFERENCIE – KURZY – SEMINÁRE 

Odborné podujatia VÚVH (jeseň 2016) 
Mikrobiologický kurz 2016 (21.9.2016) 
odborný kurz; info: proksova@vuvh.sk 
Cieľom kurzu je oboznámiť pracovníkov mikrobiologických laboratórií 
s novinkami v oblasti vodnej mikrobiológie, s novými, revidovanými normami 
pre kvalitu vody v oblasti mikrobiologických analýz a s novinkami v legislatíve. 

Kurz vodohospodárov II. stupeň (3. – 7.10.2016) 
odborný kurz; info: tlucakova@vuvh.sk 
Cieľom kurzu je získanie základných poznatkov a prehľadu z problematiky 
vodného hospodárstva a vzorkovania vôd s možnosťou ich prehlbovania v 
jednotlivých oblastiach a riešenie metodických problémov vodohospodárskych 
činností. 

Kurz vzorkovania pitných a povrchových vôd (19. – 20.10.2016) 
kurz; info: proksova@vuvh.sk 
Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom poznatky o vzorkovaní pitných a 
povrchových vôd v zmysle platných štandardizovaných predpisov, s možnosťou 
ich prehlbovania v jednotlivých oblastiach. Kurz zahŕňa ukážky odberov vzoriek 
pitných a povrchových vôd a stanovení na mieste odberu. 

Determinačný kurz pre hydrobiológov – Larvy pakomárovitých podčeľade 
Chironominae (25. – 26.10.2016) 
odborný kurz; info: sona.scerbakova@vuvh.sk 
Cieľom kurzu je prezentácia nových poznatkov a skúseností odborníkov na 
determináciu lariev skupiny vodného hmyzu, ktoré sa frekventovane vyskytujú 
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vo vodných útvaroch Slovenska. Jedná sa o indikačnú skupinu vodných 
organizmov využívanú pri monitorovaní stavu povrchových vôd, pričom budú 
identifikačné znaky prezentované vo forme určovacieho kľúča. Účastníci budú 
mať zároveň možnosť priamo determinovať konkrétne organizmy. 

Problémy ochrany podzemných vôd (6.12.2016) 
odborný seminár; info: katarina.pilatova@vuvh.sk 
Cieľom seminára je prezentácia najnovších poznatkov, názorov a skúseností 
odborníkov v problematike znečisťovania a ochrany podzemných vôd, ako 
najvýznamnejšej strategickej suroviny 21. storočia. 

 

FAC 2016 – The 2nd Fisheries and Aquaculture Conference  
Dátum: 24. – 26. august 2016 
Miesto konania: Xi'an, China 
This Conference will cover issues on Fisheries and Aquaculture. It dedicates to 
creating a stage for exchanging the latest research results and sharing the 
advanced research methods. 
Kontakt: agr_aug@engii.org 

 

41th IAD Conference 2016 
60 years of Danubian cooperative research in the framework 
of IAD 
Tributaries as key elements in sustainable management of the 
Danube river basin 

Dátum: 13. – 16 september 2016 
Miesto konania: Sibiu, Romania 
The 41th IAD conference will provide a forum for the long-term multidisciplinary 
research activities and discussions on various topics, which reveal the 
importance of tributaries for the Danube Basin ecological and socio-economic 
protection and development, as a unique area.  

Topics: (1) Rivers’ tributaries biodiversity (aquatic, semi- aquatic and 
riparian), value and threats; from mountain-tops to marine coasts; (2) Big rivers’ 
tributaries state, restoration and conservation; (3) Big rivers’ tributaries 
ecosystem services; (4) Big rivers’ tributaries under climate changes; (5) Big 
rivers’ tributaries and human impact; (6) Big rivers’ tributaries structures and 
functions; (7) Big rivers’ environmental history; (8) Sustainable development, 
strategy and policy in Danube Basin. 
Informácie: http://conferences.ulbsibiu.ro/conf.iad/ 
Kontakt: ad.banaduc@yahoo.com,angela.banaduc@ulbsibiu.ro 
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10th INTECOL International Wetlands Conference 
Dátum: 19. – 24. september 2016 
Miesto konania: Changshu, China 
The 10th INTECOL IWC will be an excellent opportunity to 
learn and share recent advances in our understanding of 
wetland biodiversity and ecosystem management, the 
functional roles of wetlands in wastewater treatment, 
wetland restoration, ecosystem services, and the ‘wise 
use’ of natural resources for sustainable development. 
The conference will have profound and historically-
significant effects on the wetlands research and 
management of China and the world. 

This important conference series provides invaluable networking 
opportunities with key decision makers throughout the globe. Over the past 
three decades, the INTECOL International Wetlands Conference has grown its 
attendance to 2,068 (in 2000) of the world’s leading wetland scientists and 
managers, making it one of the largest wetlands conferences in the world. 
Informácie: http://www.intecol-10iwc.com/EN/ 
Kontakt: xiongyiyieco@163.com 

 

3rd International Conference on Aquaculture & Fisheries 
Innovations in Controlled Environment Aquaculture 

Dátum: 29. september – 1. október 2016 
Miesto konania: London, UK 
Aquaculture congress is the premier event that brings together a unique and 
international mix of experts, like aquaculture engineers, researchers and 
decision makers both from academia and industry across the globe to 
exchange their knowledge, experience and research innovations. Aquaculture 
is a major field in modern food supply according to the FAO, aquaculture is 
understood to mean the farming of aquatic organisms including fish, molluscs, 
crustaceans and aquatic plants. Farming implies some form of intervention in 
the rearing process to enhance production, such as regular stocking, feeding, 
protection from predators, etc. Aquaculture conference will cover the new 
research techniques and concentrates on aquaculture exhibition of new feeds, 
fish welfare, antibiotics, instruments introduced by the aquaculture fisheries 
laboratories. Also covers the increase in need for demanding sea food. 
Aquaculture brings basic and advanced research of developmental, 
toxicological and transgenic aspects. 
Informácie: http://aquaculture-fisheries.conferenceseries.com/ 
Kontakt: aquaculture@conferenceseries.net 
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7th European Pond Conservation Network Workshop (EPCN) 
LIFE+ International Symposium in Mediterranean Temporary Pond Conservation 

Dátum: 2. – 4. máj 2017 
Miesto konania: Gambelas Campus, Faro, Portugal 

The meeting is being hosted by the University of Algarve and supported by a 
Life project on Mediterranean Temporary Pond Conservation. The meeting will 
be an opportunity to provide views and gather knowledge under the subject 
"Ponds in a Changing Landscape". 
Highlights: LIFE Projects Networking session; Field trips to visit ponds in Vila 
do Bispo and Sagres; Special sessions on hydrogeology, biodiversity, 
challenges and experiences for 
conservation and management; 
Workshops; EPCN General Assembly. 

Informácie: www.ualg.pt/en/content/7th-
european-pond-conservation-network-
workshop-epcn 
Kontakt: 7EPCN@ualg.pt 

 

 

Water and Society 2017 
4th International Conference on Water & Society 

Dátum: 5. – 7. jún 2017 
Miesto konania: Seville, Spain 

This meeting will encourage trans-disciplinary communication on issues related 
to the nature of water, and its use and exploitation by society. The conference 
is motivated by the need to bridge the gap between the broad spectrum of 
social political sciences and humanistic disciplines and specialists in physical 
sciences, biology, environmental sciences and health, among others. 
Conference Topics: Water resources management; Water as a human right; 
Water quality; Water resources contamination; Water, sanitation and health; 
Water and disaster management; Policy and legislation; Future water demands; 
Irrigation management; Water management; Urban water management; 
Management of catchments; Groundwater management and conservation; 
Agribusiness. 

Informácie: http://www.wessex.ac.uk/conferences/2017/water-and-society-2017 
Kontakt: imoreno@wessex.ac.uk 
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IAD 

Slovenské aktivity v International Association for Danube 
Research (IAD) v období 2013 – 2015 

Vzhľadom na celkovú situáciu financovania vedy a školstva v SR môžeme 
konštatovať, že aktivity v IAD sa za obdobie 2013-2015 značne 
zredukovali. Hoci mnoho našich kolegov realizuje rôzne druhy výskumu 
vodných tokov Slovenska patriacich do povodia Dunaja, predsa sú ich 
výsledky na platforme IAD menej prezentované. Odôvodňujeme to 
preferovanými tlakmi na „efektívnejší“ výber vedeckých podujatí, projektov 
a publikačných médií. Za uvedené obdobie sa naše aktivity obmedzovali na 
súpis aktivít výskumných inštitúcií a VŠ zaoberajúcich sa bádaním vodných 
tokov Slovenska patriacich do povodia Dunaja a ich prezentovaním na 
schôdzach národných reprezen-tantov a vedúcich expertných skupín 
konaných v roku medzi konferenciami, alebo na podobných pravidelných 
schôdzach počas konferencií. Za uvedené obdobie sme okrem vyššie 
uvedených aktivít prispeli k činnosti IAD nasledovne:  

• V dňoch 27.-28.5.2013 Dr. Milan Lehotský v spolupráci s predsedom 
IAD prof. Thomasom Heinom a tajomníkom IAD Dr. Haraldom 
Kutzembergerom zorganizoval na Geografickom ústave SAV „11th Joint 
Meeting of IAD National Representatives & Expert Group Leaders”, ktorého 
sa okrem uvedených členov zúčastnili národní reprezentanti z Maďarska, 
Chorvátska, Srbska, Rakúska, Nemecka a Rumunska. Na mítingu boli 
prerokované finančné, programové a organizačné záležitosti IAD. 

• Na rokovaní pracovnej skupiny „Sustainability Working Group in 
Cooperation with the Soil Strategy Network in the Danube Region“ a 
pracovnej skupiny „Sustainability Working Group of the Working 
Community of the Danube Regions in Cooperation with IAD“, ktoré fungujú 
v rámci „Pracovného spoločenstva podunajských krajín“ financovaného 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v dňoch 26.-27.3.2014 v 
Tullne (Rakúsko) zúčastnili Dr. Milan Lehotský a Ing. Anna Kidová 
z Geografického ústavu SAV. Rokovania prispeli k zoznámeniu sa 
s výsledkami uvedených projektov. 

• Na 40. konferencii IAD „Danube and Black Sea Region: Unique 
Environment and Human Well-Being Under Conditions of Global 
Changes“, konanej v Sofii v dňoch 16.-22.6.2014, sa zúčastnili 3 
pracovníci Geografického ústavu SAV, a to Dr. Milan Lehotský, Ing. Anna 
Kidová a Mgr. Miloš Rusnák. Na konferencii predniesli príspevky: „Riparian 
zone land cover: classification, changes and trends of development“, 
„Assessing the evolution of a gravel-bed braided river using geospatial 
technique“ a „Flood related changes in stream channel morphology and 
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bank erosion risk identification“. V rámci konferencie sa zúčastnili exkurzie, 
ktorej cieľom bola prezentácia výsledkov výskumu bulharských kolegov 
v povodí rieky Strumy a horného toku rieky Iskar. 41. konferencia IAD 
„Tributaries as Key Elements in Sustainable Management of the 
Danube River Basin“ sa bude konať v Sibiu 13.-16.9.2016. 

• Koncom roka 2014 (8.12.) v súvislosti s finančným prispievaním SR 
na spoluprácu v IAD Dr. M. Lehotský komunikoval s Dr. Michalom 
Hazlingerom zo Sekcie vôd MŽP SR. Jeho stanovisko ako národného 
reprezentanta za Slovensko bolo formulované v takom zmysle, že SR by 
nemala chýbať v IAD. Jej účasť je, podobne ako to robia iné podunajské 
krajiny, odrazom kultúrnej nadstavby SR podieľať sa a vymieňať si 
skúsenosti vo výskume povodia Dunaja. Súčasne bolo poukázané, že 
aktivita národného reprezentanta (finančné pokrytie mítingov a konferencií 
asociácie), resp. okrem neho aspoň jedného/dvoch pracovníkov zo 
Slovenska, by mala byť zabezpečované MŽP SR. Na posledných dvoch 
konferenciách (Szentendre a Sofia)  sa okrem pracovníkov Geografického 
ústavu SAV zo SR nezúčastnili žiadni iní kolegovia a finančne boli pobyty 
pokryté z projektov VEGA.  

• V máji 2015 sa vo Viedni konalo stretnutie národných reprezentantov 
a vedúcich expertných skupín, na ktorom sa však zo SR nezúčastnil nikto, 
avšak po konzultáciách sme prisľúbili organizovať na Slovensku v roku 
2018 v poradí 42. konferenciu IAD.  
Informácie o aktivitách IAD je možné nájsť na jej webstránke www.iad.gs. 

Milan LEHOTSKÝ 
  

Účastníci IAD konferencie v Sofii, 2014. 
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NOVINKY V SLOVENSKEJ LIMNOLÓGII 

Plecoptera Slovaca – online atlas pošvatiek 

Od začiatku mája tohto roku je na internete voľne dostupný interaktívny online 
atlas pošvatiek Slovenska s názvom . Webová stránka ponúka historické, ale 
najmä aktuálne informácie z oblasti rozšírenia a autekológie pošvatiek 
(Plecoptera) z územia Slovenskej republiky. Hlavným cieľom tejto stránky je 
ponúknuť vedeckej, ale i laickej verejnosti obraz o momentálnom stave 
slovenskej fauny pošvatiek a niektorých ekologických faktorov, ktoré ich 
rozšírenie ovplyvňujú. Druhým z dôležitých cieľov je popularizácia a propagácia 
tohto dosť neznámeho radu hmyzu a s tým súvisiaca ochrana zachovalých 
tečúcich vodných biotopov. 

Stránka je zostavená z viac ako 9000 údajov o výskyte z 1230 lokalít 
a momentálne zahŕňa v sebe informácie o 97 valídnych a 4 vyhynutých 
druhoch zo Slovenska. Matica týchto údajov pozostáva z dostupných 
publikovaných i nepublikovaných záznamov od polovice 20 storočia. V časti 
Rozšírenie nájdete informácie o konkrétnych druhoch, ich aktuálny výskyt u nás 
a tiež interaktívnu google mapu s presnou lokáciou miest výskytu. Ku každému 
druhu je spracované presné štatistické vyhodnotenie vzťahu k nadmorskej 
výške, rádu toku, geologickému profilu, veľkosti povodia a k longitudinálnej 
zonácii. Taktiež tu nájdete priestorový profil fauny v rámci ekoregiónov a 
štrnástich povodí Slovenska. Ambíciou je tieto údaje raz ročne aktualizovať. 
Okrem týchto nosných informácií sa na stránke dozviete všetky základné 
všeobecné údaje o pošvatkách, nájdete tu množstvo fotografií a 
videozáznamov. Taktiež sa tu dozviete aktuality o plánovaných podujatiach a 
novinkách zo sveta vodného hmyzu. Pre hlbšie bádanie na tému pošvatiek 
Slovenska vám stránka ponúka zoznam publikácií.  

Milí limnológovia, aby myšlienku tohto projektu bolo možné naplniť, je 
potrebná aj vaša spolupráca. Chcel by som, aby údaje o rozšírení boli 
pravidelne každoročne aktualizované a dopĺňané. Aby bolo možné prinášať 
analýzu údajov z celého Slovenska, je potrebné vynaložiť veľké časové, ale i 
fyzické úsilie. Z toho dôvodu si vás dovoľujem požiadať o spoluprácu. Zapojiť 
sa môže každý, kto je schopný druhovej determinácie lariev alebo imág 
pošvatiek, respektíve vie sprostredkovať údaje o rozšírení plekopterofauny na 
Slovensku. Na stránke nájdete presné pokyny, ako je možné vaše údaje 
poskytnúť.  

Verím, že online atlas sa vám bude páčiť a že vám bude 
sprostredkúvať stále aktuálne údaje, a tak dopomôže k vašim limnologickým 
výskumom. Budem rád, ak sa oň podelíte s vašimi kolegami či priateľmi 
a pridáte sa k fanúšikom aj na facebookovej stránke Plecoptera Slovaca. 

Matej ŽIAK 
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OZNAMY 

Noví členovia SLS 
Mgr. Katarína GREGUŠOVÁ, KE Príf UK Bratislava (Variabilný symbol 142); Mgr. 
Alica HINDÁKOVÁ, PhD., Botanický ústav SAV Bratislava (Variabilný symbol 
143); Ing. Richard HRIVNÁK, PhD., Botanický ústav SAV Bratislava (Variabilný 
symbol 144). 
  

plecopteraslovaca.eu – náhľad stránky 
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NA ROZPTÝLENIE !  
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