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VÝBOR SLS INFORMUJE

Zápis zo zasadnutia výboru SLS konaného dňa 23.11.2001
Prítomní:
Ospravedlnení:

Makovinská, Štefková, Tirjaková, Illyová, Derka, Elexová
Bitušík

Program:
1.
Privítanie a otvorenie
2.
Zmena adresy SLS
3.
Zmena stanov SLS
4.
Príprava valného zhromaždenia
5.
Adresár členov SLS
6.
Príprava odborných seminárov
7.
Rôzne
•

Privítanie a otvorenie – schôdzu otvorila a privítala účastníkov predsedníčka SLS, dr.
Makovinská;

•

Pri zmene adresy SLS je povinnosťou výboru SLS zvolať Valné zhromaždenie;

•

Ohľadne stanov SLS zasadne výbor dňa 14.1.2002 o 13.00 na VÚVH, do tohto
termínu budú rozposlané rôzne typy ako návrhy na zostavenie stanov (Derka);

•

Valné zhromaždenie SLS - predbežný program: Otvorenie, voľba mandátovej
komisie, správa o činnosti SLS v r. 2001, správa o hospodárení SLS v r. 2001,
správa revíznej komisie, zmena stanov SLS, prezentácia webovskej stránky SLS
(Hamerlík), rôzne, uznesenie, závery;

•

V roku 2002 bude aktualizovaný adresár členov Slovenskej limnologickej
spoločnosti. Všetkým členom SLS budú rozoslané návratky s požiadavkou o
spresnenie a aktualizáciu svojich údajov do nového adresára;

•

Odborný seminár o Kollerovej metóde vyhodnotenia makrofýt v stojatých vodách (dr.
Oťahelová) bude presunutý zo septembrového termínu na 4.12.2002 (utorok), do
roku 2002 budú presunuté odborné semináre o využití programu CANOCO v
hydrobiológii a limnológii (dr. Šmilauer), o mikromycétach vo vodách (dr. Tóthová) a
revitalizácii tokov vo Fínsku (Ing. Novikmec)

•

Rôzne:
– schválenie nového člena – Ing. Vladimíra Kubovčíka;
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– výbor schválil, že členovia, ktorí neplatia členské príspevky dlhšie ako 3 roky,
budú podľa Stanov SLS vylúčení, ostatní neplatiči budú upozornení na povinnosť
uhradiť členské príspevky aj za predchádzajúce roky;
– predbežne sa dohodli ďalšie kroky ohľadne zistenia vhodných termínov a
finančných možností na uskutočnenie Limnologickej konferencie, ktorá sa bude
konať v roku 2002 na území Slovenska (predbežné miesto konania - Banská
Štiavnica);
– príprava a vydávanie "Limnologického spravodajcu"
Zapísala: Ema Elexová

Zápis zo zasadnutia výboru SLS konaného dňa 14.1.2002
Prítomní:

Makovinská, Štefková, Illyová, Derka, Elexová

Ospravedlnení:

Bitušík, Tirjaková

Program:
1.
2.
3.
4.

Privítanie a otvorenie
Prerokovanie stanov SLS.
Príprava Valného zhromaždenia SLS.
Plán činnosti SLS na rok 2002.

•

Privítania a otvorenie – schôdzu otvorila a privítala účastníkov predsedníčka SLS, dr.
Makovinská;

•

Výbor navrhol, aby stanovy SLS boli uverejnené v Limnologickom Spravodajcovi;

•

Výbor navrhol a schválil „Plán činnosti SLS na rok 2002“;

•

Príprava Uznesenia na mimoriadne Valné zhromaždenie SLS.
Zapísala: Marta Illyová

Zápis z mimoriadneho Valného zhromaždenia SLS konaného dňa 13.2.2002
Prítomní:

20 osôb - podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Privítanie a otvorenie
2. Schválenie programu
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Voľba mandátovej komisie
Správa o činnosti SLS za rok 2001
Správa o hospodárení za rok 2001
Zmena stanov SLS
Prezentácia webovskej stránky SLS
Rôzne: a. Plán činnosti na rok 2002
b. adresár, elektronická pošta
c. členské príspevky
d. zoznamy publikácií členov SLS
9. Uznesenie
10. Záver
3.
4.
5.
6.
7.
8.

– Otvorenie - valné zhromaždenie zahájil podpredseda SLS doc. Bitušík.
– V zmysle stanov SLS bolo po otvorení Valné zhromaždenie prerušené na 30
minút z dôvodu menej ako polovičnej prítomnosti členov SLS (VZ nebolo
uznášania schopné). Počas prerušenia odzneli referáty zo zahraničných ciest:
– "Zaujímavosti zo študijného pobytu vo Fínsku" (Novikmec).
– "Postrehy z pobytu v Austrálii - na účasti 28. Kongresu SIL a na Novom Zélande"
(Elexová).
– Po prerušení sa konalo riadne VZ SLS v zmysle stanov.
– Program VZ bol jednomyseľne schválený;
– Voľba mandátovej komisie, zvolení členovia: Velická, Hrabinová;
– Predsedníčka SLS, dr. Makovinská, podala správu o činnosti SLS za rok 2001;
– Hospodárka, dr. Štefková, predniesla správu o hospodárení SLS v roku 2001;
– V súvislosti so zmenou stanov prečítala dr. Makovinská pôvodné Stanovy SLS z
roku 1994, pričom sa zdôraznili a vyznačili body a články, príp. odseky, v ktorých
sa uskutočnia zmeny (zmena adresy sídla SLS, ktorá je totožná s adresou
predsedu, zaradiť informáciu o „šírení informácií“ SLS aj širokej verejnosti
prostredníctvom elektronických médií);
– V súvislosti so zmenami v stanovách prebiehala diskusia medzi členmi SLS
a dohodnuté zmeny boli jednomyseľne odsúhlasené;
– Vzhľad aj spôsob vyhľadávania na webovskej stránke SLS (www.sls.sav.sk)
prezentoval Ing. Hamerlík prostredníctvom projekcie. Odzneli aj návrhy o pridaní
ďalších prepojení (konkrétne na adresár a zoznam publikácií členov SLS ), ako aj
o zaradení Limnologického Spravodajcu a nových stanov SLS na túto stránku;
– Tajomníčka SLS, dr. Elexová, predniesla plán činnosti SLS na rok 2002;
– Počas diskusie sa dohodlo o zaradení zostaveného adresára (s pridaním emailovej adresy) ako aj zoznamu publikácií na novovytvorenú webovskú stránku;
– V priebehu konania VZ boli dohodnuté ďalšie kroky súvisiace s prípadným
vylúčením dlhodobých neplatičov z radov SLS;
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– Doc. Hindák prečítal list dr. Hanušku, čestného člena SLS - adresovaný SLS. Pri
tejto príležitosti sa prehodnocoval návrh zriadiť archív s fotografiami (prípadne na
webovskej stránke);
– Schválilo sa uznesenie z Valného zhromaždenia, ktoré predniesla dr. Illyová.
Jeho odsúhlasené znenie je prílohou tejto zápisnice;
– Mimoriadne Valné zhromaždenie SLS uzavrel podpredseda SLS Doc. Bitušík.
Zapísala: Ema Elexová

Uznesenie z Valného zhromaždenia SLS
Valné zhromaždenie SLS na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 13.2.2002:
¾ schválilo správu o činnosti SLS za rok 2001
¾ schválilo správu o hospodárení SLS za rok 2001
¾ sa uznáša na nasledovných zmenách v stanovách SLS:


V čl.2 bude pridaný bod 3. "Adresa spoločnosti je identická s adresou predsedu
výboru spoločnosti".



V čl.3 sa v bode 1 – "SLS plní hlavne tieto úlohy" mení odsek b) "vytvára
možnosti na tok informácií a šírenie dosiahnutých poznatkov v radoch členskej
základne a širokej verejnosti aj prostredníctvom elektronických médií".



V čl.5 sa mení znenie – " SLS sa môže členiť na pobočky a sekcie."



V čl.9 v bode 4 bude vynechané slovo "hlavný" – nové znenie: "O prijatí
rozhoduje výbor SLS."



V čl.21 v odseku g) dochádza k zmene: "Výboru prislúcha zriaďovať pobočky a
sekcie SLS."



pridáva sa nový odsek l) – "realizuje zmenu adresy spoločnosti" (v zmysle čl.2,
bodu 3).



V čl.26 sa mení znenie: "Funkčné obdobie výborov SLS, pobočiek a sekcií je
spravidla trojročné".

¾ schválilo navrhovanú prezentovanú webovskú stránku a zaradenie adresára
a zoznamu publikácií členov SLS na túto stránku.
¾ schválilo plán činnosti na rok 2002.
Marta Illyová
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Správa o činnosti Slovenskej limnologickej spoločnosti za rok 2001
Organizačné záležitosti
SLS riadil v predchádzajúcom roku výbor v zložení J. Makovinská, P. Bitušík, E.
Elexová, E. Štefková, T. Derka, M. Illyová a E. Tirjaková. Výbor sa stretol na troch
zasadnutiach, pričom riešil predovšetkým organizačné záležitosti, otázky rozpočtu a
financovania, plán odborných činností, zabezpečenie prihlášok do medzinárodných
spoločností, vydanie ďalších dvoch čísiel Limnologického Spravodajcu a problematiku
členskej základne.
Odborná činnosť
SLS aj v spolupráci s Národným referenčným laboratóriom pre oblasť vôd na
Slovensku a v spolupráci s Algologickou sekciou SBS zorganizovala nasledovné
odborné akcie zamerané na zvyšovanie úrovne poznatkov slovenských limnológov:
•

Hydrobiologický a limnologický kurz v Rajeckých Tepliciach v termíne 26.3.- 30.3.
2001

•

Mikrobiologický kurz pre vodohospodárov, VÚVH Bratislava, Ing. Mogoňová, (20.
Júna 2001)

•

Kollerova metóda vyhodnotenia makrofýt v stojatých vodách, Bratislava, dr.
Oťahelová, (4.12.2001)

•

Jarný a jesenný algologický a limnologický seminár, BÚ SAV Bratislava,

•

Seminár k výročiu RNDr. Ertlovej (8.11.2001)

•

Vydávanie časopisu Limnologický spravodajca
SLS zabezpečila aj prípravu prvého návrhu webovskej stránky spoločnosti,
tiež prípravné práce na zostavení prvého a druhého cirkuláru pre medzinárodnú
konferenciu IAD, ktorá sa mala konať v Bratislave v júni 2002, ale v súvislosti s
finančnými problémami sa táto konferencia prekladá. Bude sa konať v termíne 26.31.8. 2002 v rumunskej Tulcei.
Jarmila Makovinská

Hospodárenie SLS za rok 2001
Plánované príjmy a príjmy v skutočnosti:
• Príspevok Rady vedeckých spoločností bol 8000.- Sk (plán 10000.- Sk)
• Členské príspevky 7350.- Sk
• Finančné zdroje celkom 15350.- Sk
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Čerpanie:
• Limnologický spravodajca
4062,70 Sk
• Prevádzka spoločnosti
7739,40 Sk
• Celkové náklady za rok 2001 boli 11802,60 Sk
Stav účtu SLS k 31. 1. 2002 bol: 5029,23 Sk
Platenie členských príspevkov:
Morálka členov spoločnosti sa v porovnaní s rokom 2000 zhoršila, z celkového
počtu 96 riadnych členov zaplatilo členský príspevok za rok 2001 iba 54 členov, čo je
56% všetkých členov SLS. V prípade, že člen aj po upozornení bude mať podlžnosť viac
ako dva roky, bude zo spoločnosti vylúčený.
Elena Štefková

Plán činnosti SLS na rok 2002
•

Odborný seminár k štatistickému vyhodnocovaniu CCA analýzou pomocou
programu CANOCO (dr. Šmilauer), III.-IV. 2002

•

Jarný a jesenný algologický seminár, v spolupráci s algologickou sekciou SBS pri
SAV - Doc. Hindák (jarný v termíne 25. 4.)

•

Jarný bentologický seminár v Jurskom Šuri - pri príležitosti vydania monografie s
predbežným názvom "Limnológia potokov Východných Karpát", Mgr. Derka
(koniec apríla 2002)

•

Hydrobiologický kurz, Rajecké Teplice, 27.-31.5. 2002

•

Mikrobiologický kurz - jún 2002
Emília Elexová

KRONIKA

Životné jubileum RNDr. Evy Ertlovej, CSc.
Začiatkom augusta sa dožila významného životného jubilea dlhoročná vedecká a
pedagogická pracovníčka Zoologického ústavu PRIF UK, priekopníčka slovenských
bentosárskych výskumov, RNDr. Eva Ertlová, CSc. Pani doktorka celý svoj
profesionálny život zasvätila rozvoju hydrobiológie na Slovensku.
Jubilantka sa narodila v rodine vysokého štátneho úradníka a učiteľky dňa 12.
augusta 1931 na východe bývalej 1. Československej republiky, v hlavnom meste
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Podkarpatskej Rusi v Užhorode. Pochádza zo slávneho národoveckého liptovského
rodu Lichardovcov. Jej prastarý otec Daniel Gabriel Lichard, bol prvý slovenský
profesionálny novinár, vydavateľ, ľudovovýchovný pracovník, evanjelický farár a
peňažník v jednej osobe. Dobre sa poznal s predkladateľmi spisovnej slovenčiny,
vrátane môjho prapradeda Jozefa Miloslova Hurbana, ktorých spoločné aktivity umožnili
priam revolučný kultúrny, politický i vedecký rozvoj na Slovensku.
Základné a stredoškolské štúdia absolvovala Eva Ertlová v Banskej Bystrici a
potom v Bratislave, kde zmaturovala v r. 1951. Po skončení vysokoškolských štúdií na
PRIF UK v Bratislave r. 1955 (odbor zoológia) nastúpila do Faunistického laboratória
SAV. V súvislosti s reorganizáciou pracovísk tejto inštitúcie postupne pracovala v
oddelení zoológie Biologického ústavu SAV a neskôr v oddelení hydrobiológie v Ústave
biológie krajiny SAV. V rokoch 1962 až 1969 pôsobila priamo v Biologickej stanici Šúr.
Nová pracovná kapitola dr. Ertlovej začala od roku 1969, kedy prešla do Zoologického
ústavu PRIF UK, kde pracovala až do odchodu do dôchodku v roku 1987.
Hodnosť RNDr. získala na PRIF UK v Bratislave v roku 1967. V tom istom roku
získala aj titul kandidáta biologických vied na PRIF UK v Prahe, zo špecializácie
hydrobiológia. Samostatnou vedeckou pracovníčkou sa stáva v roku 1974. V roku 1957
sa vydala za mladého slovenského vedca, neskôr priekopníka slovenskej hydrobiológie,
RNDr. Milana Ertla, CSc., s ktorým má dvoch synov.
Vedecko-výskumná práca dr. Ertlovej zahŕňa niekoľko vyhranených problémových
oblastí. Venovala sa štúdiu vodných ekosystémov vnútrozemskej dunajskej delty.
Spočiatku sa zameriavala na podenky (Ephemeroptera), neskôr sa špecializovala na
taxonomicky veľmi náročnú skupinu vodných dvojkrídlovcov -pakomárovitých
(Chironomidae), nevynechávala ani iné skupiny makrozoobentosu, najmä pri výskume
produkcie tečúcich vôd. Priniesla nové informácie o veľmi chudobnom osídlení
pohyblivých substrátov mediálu hlavného koryta rieky Dunaj a vyvrátila domnienky o
neprítomnosti makrozoobentosu v tomto prostredí. Poukázala na obmedzenú produkciu
makrozoobentosu v krátkych, občasne vysýchajúcich dunajských ramenách. Zistila
významnú koreláciu medzi biomasou makrozoobentosu oravských horských a
podhorských tokov a ich vzdialenosťou od prameňa.
Spolu so svojím manželom RNDr. M. Ertlom a RNDr. Vranovským sa venovala
štúdiu hydrobiontov tatranských jazier. Na eutrofizáciu Popradského plesa poukázala už
v 60. rokoch minulého storočia.
Najrozsiahlejšou vedeckou prácou bol systematický a ekologický výskum
pakomárov. Zistila celý rad nových druhov pre Československú republiku, doplnené o
ekológiu najmä dunajských a tatranských druhov (rieka Belá). Koncom 80. rokov získala
cenné poznatky o sukcesii osídľovania pakomárov litorálu priehrady Liptovská Mara. Aj
jej posledná práca z roku 1987 je venovaná taxocenóza pakomárov litorálu tatranských
jazier.
Všetky tieto vedecké aktivity našli svojich pokračovateľov - spomeniem len
dunajský monitoring DVD, granty venované horským a podhorským ekosystémom
slovenských tokov, medzinárodné projekty venované globálnym klimatickým zmenám a
ich odrazu vo vysokohorských ekososystémoch povodí Vysokých Tatier a temer búrlivý
rozvoj pakomárologického výskumu na Slovensku.
Už od 1956 roku sa dr. Ertlová aktívne zapájala do pedagogickej práce na našej
fakulte, veľmi úspešne sa podieľala na výchove diplomantov a najmä postgraduantov
hydrobiologického zamerania. Okrúhle životné jubileum je dobrou príležitosťou na to,
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aby sme sa pani doktorke E. Ertlovej poďakovali nielen za všetku prácu na našej fakulte
a SAV, ale aj za priateľstvo, čestnosť, vysoký morálny kredit a zásadovosť.
Iľja Krno
K životnému jubileu RNDr. Evy Ertlovej, CSc. usporiadali SLS v spolupráci
s Katedrou ekológie, PriFUK, Bratislava a Katedrou biológie a všeobecnej ekológie TU
Zvolen dňa 8. 11. 2001 odborný seminár na tému: „ Pakomáre (Chironomidae, Diptera)
– história, súčasnosť a budúcnosť výskumu na území Slovenska“. Seminár sa uskutočnil
v biologickej stanici Jurský Šúr a odznelo 5 referátov:
Krno, I.: Životné jubileum RNDr. Evy Ertlovej, CSc.
Bitušík, P.: Súčasné trendy výskumu Chironomidae na Slovensku,
Illéšová, D.: Pakomáre (Chironomidae: Diptera) trsťových zárastov juhozápadného
Slovenska
Hamerlík, L., Bitušík, P.: Chironomidae tatranských jazier po 20 rokoch,
Kubovčík, V.: Subfosílne zvyšky pakomárov (Chironomidae) v sedimentoch 2
šumavských jazier
Na seminári sa v rámci referátov a bohatej diskusie zhodnotili doterajšie výsledky
štúdia čeľade Chironomidae, vychádzajúc a nadväzujúc na práce RNDr. Ertlovej.
Súčasne sa načrtli ďalšie perspektívy hydrobiologického výskumu na Slovensku nielen
v rámci tejto čeľade, ale aj celého zoobentosu.
Eva Tirjaková

OZNAMY
CZECH PHYCOLOGY – nový algologický časopis

Algologická sekcia Českej botanickej spoločnosti v roku 2001 predstavila svoj
nový časopis Czech Phycology - Zprávy AS ČBS, ktorý voľne nadväzuje na predošlé
zborníky z tradičných jesenných pracovných konferencii 1998 a 1999. Je to periodikum,
ktoré vydala Česká botanická spoločnosť s vlastným ISSN 1213-3434. Sídlom redakcie
je Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vedúcou
a výkonnou redaktorkou je Doc. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc. Publikované príspevky
sú recenzované redakčnou radou: Doc. RNDr. Tomáš Kalina, CSc. (taxonómia), RNDr.
Blanka Desortová, CSc. (ekológia), Ing. Jan Vymazal, CSc. (aplikovaná algológia) a
RNDr. Viktor Žársky, CSc. (experimentálna algológia). Tlač: Vydavateství Univerzity
Palackého v Olomouci.
Ako je uvedené v samotnom časopise, jeho ambíciou je uverejňovať príspevky z
pracovných konferencií AS ČBS, pôvodné vedecké a odborné články zo všetkých
odborov algológie bez územného obmedzenia, v jazyku českom alebo slovenskom
(opatrenom anglickým názvom a súhrnom) a v anglickom jazyku. V každom čísle sa
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počíta s jedným vyžiadaným prehľadným článkom – review na aktuálnu tému (najnovšie
poznatky z evolúcie a fylogenézy siníc a rias, taxonómie a nomenklatúry
problematických skupín); správy z algologického života, informácie o akciách, výzvy a
oznamy členom sekcie; bibliografia členov sekcie, vzťahujúca sa k siniciam a riasam;
správy o literatúre, diplomových a iných rukopisných prácach, recenzie nových kníh.
Časopis je vydaný v A5 formáte s hladkou obálkou a celý obsah vrátane fotografií
je vytlačený čierno-bielou tlačou. Prvé číslo časopisu vyšlo v náklade 180 KS
brožovaných výtlačkov a 20 KS výtlačkov v podobe separátov pre autorov príspevkov.
Časopis dostáva každý člen AS ČBS automaticky. Pri finančnej podpore ČSB jednotná
cena prvého 174 stranového čísla je 83.30 Kč. Pre prípadný záujem, kontakt na
výkonnú redaktorku časopisu je poulickova@prfholnt.upol.cz
Rád by som vyzdvihol tento nový časopis ako chvályhodný čin českých algológov
a zároveň ako ďalšiu príležitosť pre slovenských algológov na publikovanie článkov
dokonca v rodnom jazyku a pritom v zahraničnom časopise.
CZECH PHYCOLOGY – Zprávy Algologické sekce ČBS, Olomouc, Vol. 1, 2001
Obsah
RNDr. Filip Lederer, CSc. (*29.5.1968 - † 9.3.2001)
REVIEW
KALINA T.: Původ chloroplastů a zařazení řasových oddělení do systému organismů.
TAXONOMIE A FLORISTIKA
KOMÁREK J.: Review of the cyanoprokaryotic genus Romeria.
UHER B., SKÁCELOVÁ O. & KOVÁČIK Ľ.: Sinice několika studánek v okolí Brna.
NEUSTUPA J.: Aerofytické řasy tropického deštného lesa - zkušenosti z Malajského
poloostrova.
KOČÁRKOVÁ A. & POULÍČKOVÁ A.: Druhové spektrum řas v planktonu tůní litovelského
Pomoraví.
EKOLOGIE
KITNER M.& POULÍČKOVÁ A.: Sezónní dynamika fytoplanktonu dvou rybníků v okolí
Protivanova.
NAVRÁTIL M. & POULÍČKOVÁ A.: Fytoplankton štěrkoviště Chomoutov u Olomouce.
POULÍČKOVÁ A., BOGDANOVÁ K., HEKERA P. & HÁJKOVÁ P.: Rozsivková flóra pramenišť
moravskoslovenského pomezí I. Severovýchodní část území.
SÝKOROVÁ P. & POULÍČKOVÁ A.: Vliv údolní nádrže Šance na společenstvo nárostových
rozsivek v řece Ostravici.
EXPERIMENTÁLNÍ A APLIKOVANÁ ALGOLOGIE
KVÍDEROVÁ J. & LUKAVSKÝ J.: Gradienty - základní charakter prostředí a možnosti jejich
modelování v laboratoři.
CEPÁK V., FURNADZIEVA S. & LUKAVSKÝ J.: Toxicita těžkých kovů na řasy.
RETICH F., POPOVSKÝ J. & CEPÁK V.: řasy a sinice v potravě komárů.
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CEPÁK V. & RETICH F.: Studium přijmu sinic larvami komárů a jejich stravitelnosti pomocí
fluorochromu DAPI.
ŽÁKOVÁ Z. & MLEJNKOVÁ H.: Porovnání výsledků stanovení trofického potenciálu vody
získaných mikrometodou dle TNV 757741 a standardisovanou metodou.
PUMAN P.: Kvalitativní rozbor sinic v mezilaboratorním porovnávání zkoušek.
KOČÍ V.: Statistické otazníky řasových biotestů.
AMBROŽOVÁ J.: Ekotoxikologické posouzení říčního profilu Most - Bílina.
BIBLIOGRAFIE
KITNER M. & POULÍČKOVÁ A.: Algologická bibliografie 1999.
ZPRÁVY A INFORMACE
Program 40. pracovní konference AS ČBS
Abstrakty vybraných přednášek
Nové knihy
Algological Studies
Adresář členů a přátel AS ČBS
Konference 2001
OZNAM NA ZÁVER: Napriek k tomu, že vo februári 2002 z pôvodnej AS ČBS vzniklo
samostatné občianske združenie Česká algologická spoločnosť, je takmer isté, že
časopis si kontinuitu zachová.
Ľubomír Kováčik

LIMNO.SPRAV. 1/2002

11

DLHY – DLŽNÍCI – DLHY – DLŽNÍCI

V minulom roku sa opäť našlo niekoľko členov SLS, ktorí pri svojom pracovnom
vyťažení a popri plnení iných povinností zabudli zaplatiť členský príspevok. Príspevky
SLS k 1.1. 2002 dlžia:
Bieliková Zuzana (2000, 2001), Brveník Bruno (2000, 2001), Bukový Martin (1997,
1998, 2001), Chmelík Ladislav (1999, 2000, 2001), Cirbusová Viera (1999, 2000,
2001), Daňková Ema (2000, 2001), Franková Eleonóra (1996, 1998, 1999, 2000,
2001), Glashütnerová Drahomíra (1998, 1999, 2000, 2001), Habalová Viera (1997,
1998, 1999, 2000, 2001), Hirner Norbert (2000, 2001), Holková Jarmila (2001),
Holobradá Mária (2000, 2001), Holubec Miroslav (2000, 2001), Hubcej Milan (1999,
2000, 2001), Hudcovičová Martina (2000, 2001), Jurčová Mária (2000, 2001),
Juríková Katarína (2000, 2001), Košková Ľudmila (1999, 2000, 2001), Kultanová
Mária (2000, 2001), Lafférsová Jana (2000, 2001), Lehocký Ján (2000, 2001), Matis
Dušan (2001), Mikelková Oľga (2000), Miklošovičová Ľubica (2000, 2001),
Mikóczyová Katarína (1999, 2000, 2001), Mláka Miroslav (2001), Nagy Štefan
(2001), Onderíková Vlasta (2000, 2001), Ondríková Jarmila (2000, 2001), Pilková
Zuzana (2001), Prenglová Anna (2001), Rodriguez Andrea (2001), Stloukal
Eduard (2001), Šanderová Iveta (2001), Šípoš Pavol (2001), Tóth Dezider (1999,
2000, 2001), Trúchlik Miroslav (2000), Vaško Dušan (1999, 2000, 2001), Vašková
Alena (1999, 2000, 2001).

KONFERENCIE – KURZY – SEMINÁRE

Algologická sekcia SBS pri SAV a Slovenská limnologická spoločnosť
Jarný algologický seminár
Termín: 25. 4. 2002 o 13.hod.
Miesto konania: Dúbravská cesta 14, Knižnica Botanického ústavu SAV

Hydrobiologický a limnologický kurz
Termín: 27. 5. – 31. 5. 2002
Miesto konania: Rajecké Teplice

Algologická sekcia SBS pri SAV a Botanický ústav SAV
Medzinárodné sympózium „Biology and taxonomy of green algae IV“
Termín: 24. – 28. VI. 2002
Miesto konania: Smolenice - zámok
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JUBILEÁ

V tomto roku sa dožívajú významného životného jubilea títo členovia SLS:
RNDr. Marián Vranovský, CSc. (*1932)
Doc. RNDr. František Hindák, DrSc. (*1937)
Ing. Mirko Javor (*1942)
RNDr. Oľga Mikelková, CSc. (*1947)
RNDr. Alexandra Vančová (*1947)
RNDr. Daniela Illéšová, CSc. (*1952)
RNDr. Mária Jurčová (*1952)
RNDr. Katarína. Juríková, CSc. (*1952)
RNDr. Alena Rakovská, CSc. (*1952)
RNDr. Pavol Šipoš (*1952)
Všetkým jubilantom prajeme dobré zdravie, veľa životného elánu a všetko najlepšie do
ďalších rokov.
Za všetkých limnológov
Výbor SLS
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