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SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ ASOCIÁCIE SLOVENSKÝCH 
GEOMORFOLÓGOV PRI SAV V ROKOCH 2018 – 2021 
 
 
———————————————————————————————————————————-- 
————————————————————–— 

Uplynulé roky priniesli veľa zmien, ktoré sa 
dotkli mnohých oblastí našich životov. Výnim-
kou nebolo ani fungovanie vedeckých spoloč-
ností. V dôsledku celosvetovej pandémie boli 
aktivity Asociácie slovenských geomorfológov 
pri SAV výrazne obmedzené a niektoré sa pre-
niesli aspoň do virtuálneho priestoru.  

V roku 2018 sa konalo mimoriadne Valné 
zhromaždenie asociácie, ktoré zvolilo novú 
predsedníčku a výkonný výbor, ktorý v nasledu-
júcom období pracoval v tomto zložení: 

 

Ing. Anna Kidová, PhD. - predsedníčka 

RNDr. Milan Lehotský, CSc. - podpredseda 

Mgr. Ján Novotný, PhD. - tajomník a hospo-
dár 

RNDr. Pavel Bella, CSc. 

doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. 

prof. RNDr. Jozef Minár, CSc. 

Mgr. Alexandra Benová, PhD. - revízorka 

 

Valné zhromaždenie okrem toho schváli-
lo zmeny stanov. 

V roku 2019 výkonný výbor schválil zru-
šenie členstva neaktívnym členom asociácie. 
Po aktualizácii evidujeme v súčasnosti 43 
členov ASG pri SAV. 

 
Medzinárodné aktivity 

 

Z medzinárodného hľadiska možno za 
najvýznamnejšiu aktivitu našej asociácie po-
važovať iniciatívu organizovať výročné konfe-
rencie ASG pri SAV a České asociace geomor-
fologů spoločne. Prvá takáto spoločná konferen-
cia sa mala konať už v roku 2020, avšak kvôli 
pandémii COVID-19 musela byť odložená a ko-
nať sa bude až v termíne 18.-20. mája 2022 
v obci Horní Bečva. 

V rámci tejto spolupráce sa v roku 2020 
ASG pri SAV zapojila aj do spoluorganizovania 
súťaže spolu s Českou asociací geomorfologů 

o najlepšiu kvalifikačnú prácu v oblasti geo-
morfológie, v rámci ktorej sú každoročne oceňo-
vané najlepšie bakalárske, diplomové a dizer-
tačné práce. Súťaž sa uskutočňuje už od roku 
2013, ale od jej 8. ročníka majú možnosť za-
pojiť sa aj študenti slovenských univerzít a ve-
deckých inštitúcií. V roku 2020 tak bol ocenený 
Dávid Pošivák za diplomovú prácu na tému 
Geomorfologická lokalita Veľká Žltá Stena (Ta-
transké Podhorie) v jej priestorových súvislos-
tiach. Na konferencii v Hornej Bečve budú oce-
není víťazi jubilejného 10. ročníka. 

V roku 2019 sa konal ďalší ročník podujatia 
Carpatho – Balcan – Dinaric Conference on 
Geomorphology (Széged, Maďarsko). Našu aso-
ciáciu reprezentovala Š. Horáčková s príspev-
kom Temperate woodland expansion during 
Middle Holocene in sand dune environment 
(Vienna basin).  

Významnou medzinárodnou aktivitou bola 
úspešná účasť našich členov na Medzinárodnom 
týždni geomorfológie #IntGeomorphWeek2021 
(1. - 7. 3. 2021) organizovanou Medzinárodnou 
Geomorfologickou Asociáciou (IAG). V roku 
2021 sa tak Asociácia slovenských geomorfo-
lógov pri SAV pripojila k druhému ročníku ini-
ciatívy popularizácie geomorfológie vo všet-
kých jej formách. Okrem propagácie nášho ob-
ľúbeného vedného odboru je každoročne cie-
ľom podporiť aj mladé vedecké talenty a pri-
blížiť tému geomorfológie aj širokej verejnosti. 
Asociáciu slovenských geomorfológov pri SAV 
v rámci webináru pre strednú a východnú Euró-
pu reprezentovala naša úspešná speleologička 
doktorka Alena Gessert z Univerzity Pavla Joze-
fa Šafárika.  

Vzhľadom na pandemickú situácia sa všetky 
aktivity v rámci #IntGeomorphWeek2021 odo-
hrávali vo virtuálnom priestore.  Tento priestor 
aktívne využila aj naša asociácia na propagáciu 
geomorfológie formou prezentácie kolekcie 
geomorfologických prác, ktoré sa svojim výsku-
mom viažu k Slovensku. Kolekcia zahŕňa cel-
kovo 14 prác a stále sú dostupné na adrese našej 
webovej stránky: http://asg.sav.sk/Geomorph-
Posters2021.html. 
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Návštevníci našej stránky mali tiež mož-
nosť otestovať si svoje poznatky o geomor-
fológii, pripravený bol pre nich „na oko“ nená-
ročný geomorfologický kvíz (http://asg.sav.sk/
GeomorphQuiz2021.html). Avizovaná súťaž 
o nové logo asociácie nepriniesla očakávaný 
záujem, avšak nechávame túto možnosť zapojiť 
sa do nej otvorenú aj naďalej.  

Ostatné medzinárodné aktivity vyplývajú 
predovšetkým z individuálnej činnosti našich 
členov. Viacerí sa zúčastnili výročných konfe-
rencií českých geomorfológov, ktoré sa konali 
25. – 27. apríla 2018 vo Vílanci a 3. – 5. apríla 
2019 v Pařezskej Lhote (Jičín - Český ráj).  
 
Konferencie organizované ASG pri SAV 

 

Jedinou konferenciou na ktorej organizova-
ní sa naša asociácia v hodnotenom období po-
dieľala, bola 10. konferencia Asociácie slo-
venských geomorfológov pri SAV. Konala sa v 
rámci Kongresu SGS a ČGS, 4. - 8. septembra 
2018 v Bratislave. V troch blokoch odznelo cel-
kovo 14 referátov, ktoré predniesli účastníci zo 
Slovenska (6), Poľska (6) a Českej republiky 
(2). Spomedzi tém dominovala fluviálna geo-
morfológia (celkovo 7 príspevkov), nechýbali 
ani prezentácie týkajúce sa eróznych a svaho-
vých procesov, geomorfológie krasu či polár-
nych oblastí. 

 

Geomorphologia Slovaca et Bohemica 
 
Život vedeckej komunity je dynamický 

a prináša aj zmeny, ktoré sú z hľadiska smero-
vania vývoja výskumných aktivít a jeho hodno-
tenia nevyhnutné a nie vždy populárne. Takouto 
zmenou, ktorá nastala v uplynulom období, bol 
aj zastavenie vydávania časopisu Geomor-
phologia Slovaca et Bohemica. Rozhodnutie 
zastaviť vydávanie časopisu sa nerodilo ľahko 
a predchádzala mu dlhšia diskusia v rámci vý-
konného výboru. Pre vysvetlenie situácie si do-
volíme parafrázovať komunikáciu predsed-
níčky ASG pri SAV Ing. A. Kidovej, PhD.: „... 
časopis Geomorphologia Slovaca et Bohemica 
vychádza od roku 2007 ako periodikum če-
ských a slovenských geomorfológov, tradícia sa 
však začala už v roku 2001, keď členovia Slo-
venskej asociácie geomorfológov začali vydá-
vať časopis - Geomorphologia Slovaca. Časopis 
je vydávaný dvakrát ročne a finančne je zastre-
šovaný Asociáciou slovenských geomorfológov 
pri SAV, prípadne z grantov VEGA. V roku 
2012 sa časopis neúspešne pokúšal dostať do 
databázy SCOPUS, jeho znovu zaradenie do 
databázy sa už v histórii časopisu neopakovalo. 
Posledný dobrovoľný príspevok (t. j. nie na žia-
dosť) bol prijatý v roku 2014. Odvtedy sa v ča-
sopise viackrát opublikovali abstrakty z konfe-
rencií, niekoľkokrát vyšiel ako monotematické 
číslo. Časopis mal svoj pôvodný formát (t. j. 
skladal sa z viacerých príspevkov) naposledy    

Prednáška M. Rusnáka v rámci 10. konferencie Asociácie slovenských geomorfológov pri 
SAV. 

http://asg.sav.sk/GeomorphQuiz2021.html
http://asg.sav.sk/GeomorphQuiz2021.html
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v roku 2017, ďalšie čísla boli už monografické.  
Vzhľadom na situáciu v ostatných rokoch, 

ktorá súvisí s problematickým naplnením obsa-
hu časopisu, pričom sa táto kríza s vydávaním 
prehĺbila aj do súčasnosti a na základe diskusie s 
viacerými členmi VV ASG pri SAV, hlavným 
redaktorom a výkonným redaktorom časopisu 
Geomorphologia Slovaca et Bohemica, bol 
predbežne vyjadrený návrh na zrušenie vydáva-
nia tohto časopisu.  

Zrušenie časopisu by malo byť uvedomelé 
rozhodnutie, ktoré v sebe zohľadňuje aj meniaci 
sa trend vývoja vedeckého smerovania výskumu 
a personálnu angažovanosť všetkých členov 
Asociácie. V neposlednom rade je to samo-
zrejme aj otázka scientometrie, v ktorej časopis 
bohužiaľ nie je konkurencieschopný.“ 

Výkonný výbor v júli 2020 väčšinou hlasov 
svojich členov po dohode so súčasným vedením 
redakcie časopisu Geomorphologia Slovaca et 
Bohemica rozhodol zastaviť vydávanie časo-
pisu. Ešte pred jeho definitívnym zrušením avi-
zovala predsedníčka geomorfologickej komu-
nite na Slovensku aj v Českej republike výzvu 
na obsadenie funkcie hlavného a výkonný re-
daktora časopisu. Pozitívna reakcia na túto vý-
zvu mohla časopis zachrániť pred jeho zruše-
ním. Toto rozhodnutie dostali na vedomie všetci 
členovia ASG, ako aj Výkonný výbor ČAG. 
V stanovenom termíne do 30. septembra 2020 sa 
však novú redakčnú radu zostaviť nepodarilo 
a preto toto rozhodnutie nadobudlo účinnosť 
týmto dátumom.   

 

Prinášame aspoň prehľad obsahu posledných 
troch ročníkov: 

 

2017/1 

 

ALENA GESSERT - VERONIKA STRAKO-
VÁ:  

Geomorfologické pomery a inventarizácia loka-
lít penovcov a travertínov vo východnej časti 
Slovenského krasu    

 

JAROSLAV BUŠA: 

História, súčasnosť a charakteristika radarovej 
satelitnej interferometrie InSAR – ako perspek-
tívna monitorovacia metóda svahových defor-
mácií  

SPRAVODAJCA ASG PRI SAV 2016 

 

 

 

2017/2 

 

MIROSLAV ŽIAK:  

Lavínová hrozba vo vysokohorskom prostredí 
Slovenska a Poľska 

 

2018/1 

 

MILAN LEHOTSKÝ - MILOŠ RUSNÁK - 
ANNA KIDOVÁ - JOZEF DUDŽÁK:  

Preface to 40th IAD conference papers    

JÜRG BLOESCH: 

Danube under pressure - a personal analysis  

 

EMÍLIA MIŠÍKOVÁ ELEXOVÁ - MARGITA 
LEŠŤÁKOVÁ - SOŇA ŠČERBÁKOVÁ - MA-
TÚŠ HAVIAR: 

Slovak Danube River assessment based on inter-
calibrated biological method for macroin-
vertebrates  

 

EUGENIA CIOACĂ - MARIAN MIERLĂ - 
MIHAI DOROFTEI - MIHAI MARINOV - 
ALEXANDRU DOROŞENCU - VASILE ALE-
XE - GABRIEL LUPU - AUREL NĂSTASE - 
MIHAELA TUDOR - ORHAN IBRAM: 

Ecological restoration of the Danube Delta wet-
land fragmented ecosystems. Şontea-Fortuna 
area case study  

 

OLIVIA CIOBOIU - CARMEN-MĂDĂLINA 
CISMAŞIU: 

Impact of eutrophication and industrial pollution 
on biodiversity evolution of the lacustrine eco-
systems from the Romanian Sector of the 
Danube River  

 

JASMINA KRPO-ĆETKOVIĆ - MAJA PRICA 
- SRĐAN SUBOTIĆ - MIROSLAV NIK-
ČEVIĆ - BRANISLAV MIĆKOVIĆ: 

Length-weight relationship and condition of 
three goby species in the Danube River near 
Slankamen (Serbia)  

 

SRĐAN SUBOTIĆ - ŽELJKA VIŠNJIĆ-
JEFTIĆ - JASMINA KRPO-ĆETKOVIĆ - 
MIRJANA LENHARDT: 

Age, growth, and length-weight relationship of 
common nase (Chondrostoma nasus) in the 
Danube River near Belgrade (Serbia)  
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IONELIA CLAUDIA GOGA - OANA MITI-
TELU-IONUŞ: 

Integrating protected area management and Ich-
thyo-faunal status for the Adunaţii de Georma-
ne Lake (South-western Romania)  

 

MARTIN T. DOKULIL: 

Climate warming affects water temperature in 
the River Danube and tributaries – present and 
future perspectives  

 

SPRAVODAJCA ASG PRI SAV 2017  

 

2018/2 

 

MILOŠ RUSNÁK - MILAN LEHOTSKÝ - 
ANNA KIDOVÁ - JÁN SLÁDEK:  

Metamorfózy korýt štrkonosných vodných to-
kov Ondavskej vrchoviny 

 

2019/1 

 

PETER BANDURA, JOZEF MINÁR, LU-
CIAN DRĂGUŢ:  

Morphometrical-morphostructural subdivision 
of the Western Carpathians by Object-based 
image analysis 

 

2019/2 

 

PETER PIŠÚT:  

F L U V I O L A T I N A alias riečna krajina na 
historických rukopisných mapách: Latinsko-
slovenský slovník. 
 
Ostatné aktivity 
 

Prednášková činnosť bola v ostatných ro-
koch pomerne skromná. Ešte pred začiatkom 
pandémie sa pod patronátom ASG pri SAV ko-
nali v knižnici Geografického ústavu tri pred-
nášky. V novembri 2018 nám Lenka On-
dráčková z Masarykovej univerzity v Brne 
sprostredkovala svoje osobné zážitky, ale pre-
dovšetkým odborný výklad z výskumného po-
bytu v Antarktíde. O rok neskôr s nami fluviál-
na geomorfologička doktorka Hanna Haj-
dukiewicz z Poľskej akadémie vied diskutovala 
o hydromorfologických zmenách a obnove rieč-
nych systémov južnej strany Západných Karpát. 
Napokon na začiatku februára 2020 český pa- 

leoekológ prof. Jiří Chlachula predniesol zaují-
mavý príspevok o globálnych klimatických 
zmenách a ich dopade na degradáciu permafros-
tu SV Sibíri. 

 
Hospodárenie 

 
Rozpočet našej asociácie zostal aj v období 

rokov 2018 - 2021 pomerne skromný a odzrka-
dľuje utlmenie väčšiny pravidelných aktivít naj-
mä počas pandemických rokov 2020 a 2021. 
V nasledujúcich tabuľkách prinášame prehľad 
o základných údajoch týkajúcich sa hospodá-
renia.  

Základným zdrojom príjmov sú pre asociá-
ciu členské príspevky (aktuálna výška je 10 
EUR ročne). Medzi inými zdrojmi v rokoch 
2018 a 2019 figurujú príspevky na vydávanie 

časopisu (predplatné a príspevky od autorov na 
farebnú tlač ich monografií). Osobitným zdro-
jom je podpora vedeckých spoločností zo strany 
SAV, príspevky dostávajú vedecké ústavy na 
spoločné projekty s vedeckými spoločnosťami. 
Uvedené sumy teda väčšinou nefigurujú priamo 
v našom účtovníctve (s výnimkou ojedinelých 
prípadov, kedy nám ústav refundoval zaplatené 
výdavky, fakturované na asociáciu), ale boli 
v plnej výške použité na financovanie našich 
aktivít (objednávateľom služieb bol priamo 
Geografický ústav SAV). 

Utlmenie aktivít sa vplyvom pandémie 
v roku 2020 a 2021 prejavilo ešte výraznejšie 
na strane výdavkov. Jedinou akciou, financova-
nou prostredníctvom nášho účtovníctva, bola 
súťaž záverečných prác z oblasti geomorfoló-
gie, kde sme sumou 95 EUR prispeli na odmeny 
pre víťazov. Do roku 2020 dobiehalo vydávanie 
časopisu, náklady na ročník 2019 boli vyúčto-
vané v roku 2020 (hoci v tomto roku už časopis 
nevyšiel). Z hľadiska réžie, okrem drobných 
nákupov kancelárskych potrieb a poštovného, 
predstavujú najvyššie položky platby členského 
v medzinárodnej geomorfologickej asociácii 
IAG/AIG – 120 EUR ročne (v roku 2019 plate- 

rok Projekt s 
GgU SAV 

členské iné zdroje 

2018 500 EUR 200 EUR 12 EUR 

2019 500 EUR 330 EUR 612 EUR 

2020 580 EUR 40 EUR - 

2021 450 EUR 110 EUR - 

Tab. 1 Príjmy ASG pri SAV 
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né aj za rok 2018) a v Rade slovenských vedec-
kých spoločností RSVS – 10 EUR ročne. Do 
roku 2019 predstavovali významnú položku aj 
bankové poplatky. Preto sme pristúpili k zmene 

Tab. 2 Hlavné výdavky ASG pri SAV 

rok Konferecia 
(iné akcie) 

časopis réžia 

2018 - 112,08 EUR 178,93 EUR 

2019 - 302,38 EUR 290,47 EUR 

2020 95,00 EUR 429,34 EUR 130,00 EUR 

2021 - - 11,55 EUR 

poskytovateľa bankových služieb, ktorý nám 
ako občianskemu združeniu poskytuje služby 
zdarma. Nový účet ASG pri SAV má číslo 
IBAN SK50 8330 0000 0028 0159 9171.  

Tab. 3 Bilancia majetku, príjmov a výdavkov (bilancia platná k 31. 12. daného kalendárneho roka) 

 

Celková bilancia naznačuje, že v priemere 
hospodárime s vyrovnaným rozpočtom, resp. 
mierne prebytkovým rozpočtom. Výkyvy sú 
v niektorých rokoch spôsobované prenášaním 

niektorých výdavkov z jedného kalendárneho 
roka na ďalší a súviseli najmä s nepravidelným 
vydávaním časopisu.  

Ján Novotný, Anna Kidová 
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Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:   

 
1.  Otvorenie 

2. Správa o činnosti a hospodárení ASG pri SAV    
za roky 2017 – 2018 

3. Schválenie členstva nových členov 

4. Zmeny stanov 

5. Voľby predsedu, členov výkonného výboru  
a revízorov 

6. Rôzne (perspektíva budúcnosti asociácie a  
časopisu Geomorphologia Slovaca et Bohe-
mica, príprava publikácie „Landscapes and 
Landforms of Slovakia“) 

7. Schválenie uznesení a záver 

    

1. Otvorenie 

Valné zhromaždenie otvoril a viedol predse-
da ASG pri SAV M. Lehotský, ktorý privítal 
všetkých prítomných a navrhol program, ktorý 
Valné zhromaždenie schválilo. Pripomenul tiež 
okolnosti, ktoré viedli k zvolaniu tohto mimo-
riadneho Valného zhromaždenia. 

 

2. Správa o činnosti a hospodárení ASG pri 
SAV za roky 2017 – 2018 

Správu o činnosti a hospodárení ASG pri 
SAV za roky 2017 – 2018 predstavil v struč-
nosti M. Lehotský (pozri prílohu).  

 

3. Schválenie členstva nových členov a udele-
nie čestného členstva 

Predseda ASG pri SAV predstavil kandidá-
tov na členstvo v asociácii, ktorí si podali pri-
hlášky v uplynulom období. Valné zhromažde-
nie schválilo členstvo šiestim novým členom. 
Následne boli prednesené a schválené návrhy na 
udelenie čestného členstva. 

4. Zmeny stanov  

Predseda ASG pri SAV predniesol návrhy na 
zmeny stanov asociácie. Po diskusii Valné zhro-
maždenie tieto zmeny schválilo. 

 

5. Voľby predsedu, členov výkonného výboru 
a revízorov 

Na úvod volieb predsedu, členov výkonného 
výboru a revízorov bola Valným zhromaždením 
schválená volebná komisia v zložení M. Rusnák 
a M. Frandofer. Následné voľby riadila táto ko-
misia. Rozdaných bolo 9 hlasovacích lístkov. 
M. Lehotský následne informoval, že výkonný 
výbor navrhuje do funkcie predsedu ASG pri 
SAV A. Kidovú, za členov Výkonného výboru 
P. Bellu, Z. Hochmutha, M. Lehotského, J. Mi-
nára a J. Novotného a za revízorku A. Benovú. 
Nijaké ďalšie návrhy z pléna nezazneli. 
V hlasovaní mohli voliči napísať na hlasovací 
lístok meno jedného kandidáta za predsedu, naj-
viac päť mien kandidátov za členov Výkon-
ného výboru a jedného kandidáta za revízora. 
Po sčítaní hlasov volebná komisia skonšta-
tovala, že všetci navrhnutí kandidáti získali po-
trebný počet hlasov. 

 

6. Rôzne (perspektíva budúcnosti asociácie a 
časopisu Geomorphologia Slovaca et Bohemi-
ca, príprava publikácie „Landscapes and 
Landforms of Slovakia“) 

M. Lehotský skonštatoval, že ani po dvoch 
rokoch od ostatného Valného zhromaždenia 
v Zuberci v roku 2016 sa nepodarilo zakti-
vizovať členskú základňu a účasť na Valnom 
zhromaždení je opäť nízka. Z diskusie vyply-
nulo, že napriek tomu má zmysel, aby Asociácia 
slovenských geomorfológov pri SAV naďalej 
pokračovala vo svojej práci, keďže reprezentuje 
a zastrešuje geomorfológiu na Slovensku ako 
vednú disciplínu a sprostredkúva spoluprácu so 
Slovenskou akadémiou vied. M. Rusnák, ako 
výkonný redaktor časopisu Geomorphologia 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 
z Valného zhromaždenia Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV 
zo dňa 4. 9. 2018 v Bratislave 

 
———————————————————————————————————————————-- 
————————————————————–— 
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Slovaca et Bohemica pripomenul, že vydávanie 
tohto periodika je ohrozené, keďže nemá dosta-
tok príspevkov, ale zatiaľ bude vychádzať 
a vydávať najmä práce charakteru monografií. 
M. Lehotský informoval aj o zámere vyda-
vateľstva Springer vydať publikáciu „Land-
scapes and Landforms of Slovakia“, na príprave 
ktorej by sa v rokoch 2018 – 2019 mali podieľať 
viacerí členovia asociácie. 
 

7. Schválenie uznesení 

 

Uznesenie 1/2018: Valné zhromaždenie ASG 
pri SAV schvaľuje správu o činnosti a hos-
podárení za roky 2017 – 2018. 

 

Uznesenie 2/2018: Valné zhromaždenie ASG 
pri SAV schvaľuje za nových členov: 

Dudžák Jozef 

Horáčková Šárka 

Pilipenko Ilona 

Timko Juraj 

Vitovič Ladislav 

 

Uznesenie 3/2018: VZ ASG pr i SAV schvaľu-
je udelenie čestného členstva týmto členom: 

Bizubová Mária 

Činčura Juraj 

Harčár Ján 

Ištok Pavol 

Jakál Jozef 

Košťálik Ján 

Michal Pavel 

Novodomec Rudolf 

Pristaš Ján  

Stankoviansky Miloš 

Urbánek Ján 

 

Uznesenie 4/2018: VZ ASG pr i SAV schválilo 
nasledovné zmeny stanov: 

§ 1, ods. 3. – dopĺňa sa „Štefánikova 49, 814 
73“. Nové znenie: Sídlom Asociácie slo-
venských geomorfológov pri SAV je Štefániko-
va 49, 814 73 Bratislava. 

§ 3, ods. 1. – vypúšťa sa slovo „mimoriadni“. 
Nové znenie: 1. Členovia Asociácie slovenských 
geomorfológov pri SAV sú riadni a čestní. 

§ 3 – vypúšťa sa ods. 3., následne sa pôvodný 
ods. 4. prečísluje na ods. 3. a pôvodný ods. 5. na 
ods. 4. 

§ 5 – skracuje sa ods. 2. Nové znenie: 2. Riadny 

člen môže byť vylúčený z vážneho dôvodu, naj-
mä ak jeho konanie alebo činnosť je v rozpore s 
povinnosťami člena, ktoré sú určené stanovami.  

§ 5 – vkladá sa ods. 3. v znení: 3. Riadne člen-
stvo v Asociácii slovenských geomorfológov pri 
SAV zaniká pre neplatenie členských príspev-
kov za obdobie dlhšie ako dva roky. Následne sa 
pôvodný ods. 3. prečísluje na ods. 4. a pôvodný 
ods. 4. na ods. 5, 

§ 8 – mení a dopĺňa sa ods. 2. Nové znenie: 2. 
Skladá sa z predsedu, podpredsedu, vedeckého 
tajomníka, hospodára a členov Výkonného vý-
boru. Z titulu funkcií sú vo Výkonnom výbore aj 
predsedovia pobočiek a sekcií Asociácie, ak tie-
to existujú. Počet členov Výkonného výboru určí 
Valné zhromaždenie so zreteľom na celkový 
počet členstva Asociácie a volí Výkonný výbor 
na dobu štyroch rokov. Členmi Výkonného vý-
boru môžu byť iba riadni členovia Asociácie a 
môžu byť volení opakovane. 

§ 8 – vypúšťa sa ods. 3. Následne sa prečísluje 
pôvodný ods. 4. na ods. 3., pôvodný ods. 5. na 
ods. 4. a pôvodný ods. 6. na ods. 5. 

 

Uznesenie 4/2018: VZ ASG pr i SAV  zvolilo 
predsedníčku spoločnosti, členov Výkonného 
výboru a revízorku. 

 

Predsedníčkou bola zvolená: 

Ing. Anna Kidová, PhD. 

 

Za členov Výkonného výboru boli zvolení: 

doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.  

doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. 

RNDr. Milan Lehotský, CSc. 

prof. RNDr. Jozef Minár, CSc. 

Mgr. Ján Novotný, PhD. 

 

Za revízorku bola zvolená: 

Mgr. Alexandra Benová, PhD. 

 
 

 
V Bratislave 18. 9. 2018  

Overil:  RNDr. Milan Lehotský, CSc.  

predseda ASG pri SAV  

 

Zapísal: Mgr. Ján Novotný, PhD. 

vedecký tajomník ASG pri SAV 
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Z Á P I S N I C A 
 
zo zasadnutia Výkonného výboru Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV 
zo dňa 28. 1. 2019 v Bratislave 
  

———————————————————————————————————————————-- 
————————————————————–— 

Prítomní: A. Kidová, M. Lehotský, J . Novot-
ný, Z. Hochmuth, J. Minár, A. Benová 

 

Ospravedlnený: P. Bella 

 

Prizvaný: M. Rusnák 

 

Program:   
 

1. Plán činnosti ASG pri SAV na rok 2019 
- návrh a formulácia spoločného projektu s 

Geografickým ústavom SAV 
    - návrh na spoločné organizovanie výročných 

konferencií ASG pri SAV a ČAG 
 
2. Finančný audit 

- zhodnotenie využitia finančných prostried-
kov 

- návrh na zmenu bankového účtu, ďalšie 
možné zlepšenia 

- výber členského 
- poplatky ASG pri SAV 

 
3. Otázka budúcnosti časopisu GSetB 
 
4. Rôzne 
 
5. Schválenie uznesení 
  

Otvorenie 

Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka ASG 
pri SAV A. Kidová, ktorá privítala všetkých 
prítomných. Okrem členov výboru a revízorky, 
bol prizvaný aj výkonný redaktor časopisu Geo-
morphologia Slovaca et Bohemica M. Rusnák. 
V úvode pripomenula ostatné Valné zhromaž-
denie asociácie v roku 2018, na ktorom boli 
prijatí noví členovia, boli schválené zmeny sta-
nov a zvolené nové vedenie asociácie. Spome-
nula tiež udelenie čestného členstva jedenástim 
členom asociácie. V tejto súvislosti si VV ASG 

pri SAV uctil pamiatku nedávno zosnulého 
prof. Jána Košťálika minútou ticha. Následne 
A. Kidová navrhla program zasadnutia, ktorý 
ostatní členovia VV ASG pri SAV schválili.  

 

1. Plán činnosti ASG pri SAV na rok 2019 

A. Kidová predstavila návrh projektu, pros-
tredníctvom ktorého sa bude ASG pri SAV v 
spolupráci s  Geografickým ústavom SAV v ro-
ku 2019 uchádzať o finančnú podporu svojej 
činnosti zo strany SAV. M. Lehotský a J. Novo-
tný upresnili mechanizmus fungovania tejto 
spolupráce. V následnej diskusii zazneli viaceré 
návrhy na akcie, na ktoré by asociácia mohla 
žiadať podporu a uznesením boli schválené tri 
z nich. 

Ďalšia časť rokovania bola venovaná budúc-
nosti organizovania pravidelných vedeckých 
konferencií ASG pri SAV a možnej spolupráci 
pri organizovaní spoločných výročných konfe-
rencií s Českou Asociací Geomorfologů. 

 

2. Finančný audit 

V tomto bode programu A. Kidová prezentova-
la prehľad príjmov a výdavkov asociácie za os-
tatných osem rokov. Výkonný výbor sa zhodol 
na tom, že pri organizovaní konferencií by prí-
jmy z nich mali byť vyššie ako náklady, čo sa 
v niektorých prípadoch nepodarilo. Prerokované 
boli aj možné úsporné opatrenia, predovšetkým 
racionalizácia využívania bankových služieb. 
Pozornosť bola venovaná aj otázkam výberu 
členských príspevkov a platieb členských prí-
spevkov za asociáciu do IAG. 

 

3. Otázka budúcnosti časopisu GSetB 

V úvode tohto bodu programu výkonný redak-
tor časopisu Geomorphologia Slovaca et Bohe-
mica M. Rusnák uviedol, že existencia časopisu 
je ohrozená, keďže záujem o publikovanie 
v ňom je veľmi malý. V ostatných rokoch boli 
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klasické časopisecké štúdie nahradené vo viace-
rých prípadoch vydaním monotematického čís-
la. Snaha dostať časopis do evidencie 
v databáze SCOPUS je aktuálne nereálna. J. 
Minár následne ocenil možnosť publikovania 
monografií a navrhol rozšíriť túto ponuku aj do 
Českej republiky.  

 

4. Rôzne 

M. Lehotský pripomenul dlhoročné úsilie ino-
vovať geomorfologické členenie Slovenska. 
Táto otázka sa stáva opäť aktuálnou, v súvis-
losti s pripravovanou publikáciou o reliéfe Slo-
venska, ktorá by mala byť vydaná vo vyda-
vateľstve Springer a na ktorej tvorbe sa podie-
ľajú viacerí členovia asociácie. V diskusii za-
zneli viaceré podnety týkajúce sa tejto prob-
lematiky.  

M. Lehotský tiež predstavil Atlas „geomorpho-
sites“ Indie, s tým, že by bolo zaujímavé pripra-
viť takúto publikáciu aj o Slovensku. 

 

Uznesenie 1/1/19: VV ASG pri SAV poveruje 
A. Kidovú a J. Novotného, aby zabezpečili prí-
pravu a podanie spoločného projektu asociácie 
a Geografického ústavu SAV v súlade s pokynmi 
a termínmi stanovenými Predsedníctvom SAV. 
Žiadosť o finančnú podporu bude zahŕňať tieto 
tri položky: 

- podpora vydania dvoch čísel časopisu Geo-
morphologia Slovaca et Bohemica, 

- podpora vydanie knižnej publikácie o reliéfe 
Slovenska vo vydavateľstve Springer, 

- podpora vyslania delegáta ASG pri SAV na 
CBDG konferenciu v Debrecíne. 

  

Uznesenie 2/1/19: VV ASG pri SAV poveruje 
A. Kidovú a J. Novotného, aby pripravili návrh 
spolupráce medzi asociáciou a ČAG pri spolu-
organizovaní výročnej vedeckej konferencie 
v roku 2020, s výhľadom do ďalších rokov 

a tento zaslali predstaviteľom ČAG v termíne 
do 15.3.2019. 

 

Uznesenie 3/1/19: VV ASG pri SAV poveruje 
J. Novotného, aby podľa finančných možností 
zabezpečil obnovenie platieb členského do IAG. 

 

Uznesenie 4/1/19: VV ASG pri SAV poveruje 
J. Novotného, aby zabezpečil otvorenie nového 
bankového účtu asociácie, tak aby boli náklady 
za jeho využívanie čo najnižšie. 

 
Uznesenie 5/1/19: VV ASG pri SAV poveruje 
J. Novotného, aby bezprostredne po otvorení 
nového bankového účtu asociácie, prostredníc-
tvom e-mailu vyzval členov asociácie na zapla-
tenie členských príspevkov za roky 2017, 2018 
a 2019 do 31.3.2019. V druhej výzve upozorní 
na konzekvencie v podobe zániku členstva 
v súlade so stanovami. 

 
Uznesenie 6/1/19: VV ASG pri SAV odporú-
ča, aby na pracoviskách so zastúpením viace-
rých členov asociácie zabezpečovali výber člen-
ských príspevkov určené kontaktné osoby. 

 

Uznesenie 7/1/19: VV ASG pri SAV poveruje 
M. Lehotského a M. Rusnáka, aby naďalej za-
bezpečovali vydávanie dvoch čísel časopisu 
Geomorphologia Slovaca et Bohemica ročne. 

 

V Bratislave 30. 1. 2019  

 

Overila:  Ing. Anna Kidová, PhD.  

predsedníčka ASG pri SAV  

 
Zapísal: Mgr. Ján Novotný, PhD. 

vedecký tajomník ASG pri SAV 

Prítomní: A. Kidová, M. Lehotský, J . Novot-
ný, P. Bella, J. Minár, A. Benová 
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Ospravedlnený: Z. Hochmuth 

 

Program:   

 

1. Kontrola uznesení 

2. Organizačno-technické zabezpečenie spoloč-
nej konferencie ASG pri SAV a ČAG v roku 
2020 

3. Členské príspevky za rok 2019 

4. Rôzne 

5. Schválenie uznesení    

 

Otvorenie 

Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka 
ASG pri SAV A. Kidová, ktorá privítala všet-
kých prítomných a navrhla program zasadnutia, 
ktorý ostatní členovia VV ASG pri SAV schvá-
lili.  

 

1. Kontrola uznesení 

Uznesenie 1/1/19 – projekt bol podaný v zmysle 
uznesenia, okrem podpory vydania publikácie 
vo vydavateľstve Springer (po konzultácii s 
Komisiou SAV pre spoluprácu s vedeckými 
spoločnosťami bola táto položka vypustená). 
Z celkovo žiadanej sumy 600 EUR boli Geo-
grafickému ústavu SAV pridelená na spolu-
prácu s ASG pri SAV prostriedky vo výške 
500 EUR.   

Uznesenie 2/1/19 – návrh bol pripravený 
a predostretý predstaviteľom ČAG; viac 
v bode 2. 

Uznesenie 3/1/19 – J. Novotný kontaktoval 
predstaviteľov IAG, čaká sa na zaslanie fak-
túry z ich strany. 

Uznesenie 4/1/19 – splnené, bol otvorený bez-
platný účet vo Fio banka, a. s., č. účtu: SK50 

8330 0000 0028 0159 9171 

Uznesenie 5/1/19 – splnené, viac v bode 3 

Uznesenie 6/1/19 – splnené, v rámci Prírodove-
deckej fakulty UK v Bratislave je kontaktnou 
osobou Z. Machová, na UPJŠ v Košiciach Z. 
Hochmuth 

Uznesenie 7/1/19 – dlhodobé uznesenie, prvé 
číslo časopisu zatiaľ nevyšlo. 

 

2. Organizačno-technické zabezpečenie spo-
ločnej konferencie ASG pri SAV a ČAG v 
roku 2020 

V tomto bode programu A. Kidová in-
formovala o svojej účasti na plenárnom jednaní 
České asociace geomorfologů, ktoré sa konalo 
3.4.2019. Predostrela tam návrh spolupráce me-
dzi ASG pri SAV a ČAG pri organizovaní vý-
ročných vedeckých konferencií. VV ASG pri 
SAV sa následne venoval prerokovaniu otázok, 
ktoré vyplynuli z tohto jednania. Diskusia bola 
venovaná otázkam spoločnej súťaže pre kvali-
fikačné práce českých a slovenských študentov, 
termínu a miestu konania spoločnej konferencie 
v roku 2020, ako aj otázkam modelu par-
ticipácie ASG pri SAV na organizovaní kon-
ferencie v roku 2020 a v ďalších rokoch. 
Z diskusie a následného hlasovania vyplynuli 
uznesenia 1/2/2019 a 2/2/2019. 

 
3. Členské príspevky za rok 2019 

J. Novotný informoval o bilancii platieb 
členského za roky 2018 a 2019. K aktuálnemu 
dátumu z evidovaných 63 členov (vrátane čest-
ných) uhradilo v oboch rokoch členské príspev-
ky 18 členov, ďalších sedem aspoň v jednom 
roku. V diskusii na pôde VV ASG pri SAV vy-
plynula potreba individuálneho oslovenia nie-
ktorých neplatičov, pri ostatných pristúpil VV 
ASG pri SAV k zrušeniu ich členstva v zmysle 
platných stanov (uznesenia 3/2/2019 
a 4/2/2019).   

 

 

Z Á P I S N I C A 
 
geomorfológov pri SAV zo zasadnutia Výkonného výboru Asociácie slovenských  
zo dňa 3. 6. 2019 v Bratislave 
  

———————————————————————————————————————————-- 
————————————————————–— 
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4. Rôzne 

Predsedníčka ASG pri SAV A. Kidová skon-
štatovala, že prednášková činnosť v rámci aso-
ciácie je pomerne chudobná a bolo by vhodné ju 
rozšíriť. Avizovala tiež plánované práce na redi-
zajne internetových stránok asociácie. 

 

Uznesenie 1/2/19: VV ASG pri SAV súhlasí, 
aby sa ASG pri SAV v spolupráci s ČAG po-
dieľala na organizovaní spoločnej súťaže o 
najlepšiu kvalifikačnú prácu v zmysle bodu 6a 
v Zápise z plenárního jednání České asociace 
geomorfologů, z. s. z  3. 4. 2019, Jičín (viď 
príloha). VV ASG pri SAV poveruje A. Kidovú, 
aby zistila bližšie informácie o propozíciách 
tejto súťaže a aby ich následne distribuovala 
geografickým pracoviskám v rámci SR.  

  

Uznesenie 2/2/19: VV ASG pri SAV súhlasí 
s tým, aby sa v roku 2020 konala spoločná 
výročná konferencia ASG pri SAV a ČAG. VV 
ASG pri SAV udeľuje mandát predsedníčke A. 
Kidovej, aby s predstaviteľmi ČAG rokovala 
o termíne, mieste konania a konkrétnej forme 
spolupráce. 

 

Uznesenie 3/2/19: VV ASG pri SAV v  zmysle 
§ 5, ods. 3 a 5 ruší členstvo v asociácii nasle-
dujúcim členom: 

Beták Juraj 

Burian Libor 

Čech Vladimír 

Dudžák Jozef 

Džubáková Katarína 

Jančuška Drahoslav 

Machová Zora 

Medveďová Alžbeta 

Nováková Martina 

Ondrčka Juraj 

Orvoš Peter 

Pilipenko Ilona 

Skubinčan Peter 

Smetanová Anna 

Solín Ľubomír 

Staškovanová Veronika 

Šabo Marián 

Timko Juraj 

Tomčíková Ivana 

Veselský Michal 

Vích Miroslav 

 

Uznesenie 4/2/19: VV ASG pri SAV poveruje 
jednotlivých členov, aby jednali s vybranými 
členmi, neplatiacimi členské nasledovne:  

M. Lehotský osloví – Barka Ivan, Holec Juraj, 
Hreško Juraj, Maglay Juraj, Šulc Michalková 
Monika  

J. Minár – Procházka Juraj 

P. Bella – Ratkovský Štefan 

J. Novotný – Saksa Martin 

 

Uznesenie 5/2/19: VV ASG pri SAV navrhuje 
udeliť čestné členstvo prof. E. Michaeli. 

 

 

V Bratislave 6. 6. 2019  

 

Príloha: Zápis z plenárního jednání České aso-
ciace geomorfologů, z. s. z  3. 4. 2019, Jičín 

 

 

Overila:  Ing. Anna Kidová, PhD.  

predsedníčka ASG pri SAV  

 

Zapísal: Mgr. Ján Novotný, PhD. 

vedecký tajomník ASG pri SAV 
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24. -28. júna 2019 sa uskutočnila Karpato-
balkánsko-dinárska konferencia. Konala sa na 
Katedre fyzickej geografie a geoinformatiky na 
Univerzite v Szegede. Hlavnou témou kon-
ferencie boli efekty činnosti človeka a kli-
matickej zmeny na rôzne typy georeliéfu. Pro-
gram bol rozdelený na dva dni prezentácií prí-
spevkov s následným Valným zhromaždením 
geomorfologickej rady Maďarskej akadémie 
vied a prednáškou o možnostiach zapojenia sa 
do spoločných EU projektov. Nasledujúce dva 
dni prebiehali exkurzie po fluviálnej krajine 
Maďarska a Rumunska. 

Príspevky boli rozdelené do kategórii Špe-
ciálne techniky výskumu v geomorfológii, Evo-
lúcia počas kvartéru v Karpato-balkánsko-
dinárskom regióne, Dlhodobý vývoj a odozva 
na vplyv človeka, Aktívne fluviálne procesy 
a Hydrogeomorfologický výskum a manažment 
povrchových vôd. Celkovo odznelo 23 príspev-
kov a odprezentovaných bolo aj 14 posterov od 
autorov z Česka, Slovenska, Maďarska, Poľska, 
Bulharska, Rumunska a Chorvátska. Asociácia 
slovenských geomorfológov pri SAV bola re-
prezentovaná Šárkou Horáčkovou z Geogra-

fického ústavu SAV, ktorá vystúpila s príspev-
kom Temperate woodland expansion during 
Middle Holocene in sand dune environment 
(Vienna basin) a pracovníkmi z Prírodovedec-
kej fakulty Univerzity Komenského v Bratisla-
ve: Prof. Jozef Minár s príspevkom Interpre-
tation of results of physically based morpho-
structural segmentation of the Western Car-
pathians a jeho doktorandom Ladislavom Vito-
vičom s príspevkom Morphometric  analysis of 
the Podtatranska Kotlina Basin and its neotec-
tonic interpretation. 

Po prednáškach sme absolvovali geo-walk 
s historickou prednáškou v starom meste, ale aj 
rozpravu o posledných povodniach a postup-
nom navyšovaní hrádzí a ďalších protipovod-
ňových opatrení v meste Szeged. 

Prvý deň exkurzie bol venovaný dolnému 
toku rieky Maros/Mures, s pozorovaním mean-
drujúceho toku, extrémneho zahĺbenia koryta 
vplyvom ťažby štrku, ale aj rôznych vplyvov 
regulačných efektov. 

Druhý deň exkurzie bol venovaný rieke 
Tisza a povodňovým hazardom v jej okolí, 
v rámci ktorej prebehla hlavne diskusia o lo-

 

 

CARPATHO-BALKAN-DINARIC CONFERENCE ON GEOMORPHOLOGY 2019 
  

———————————————————————————————————————————-- 
————————————————————–— 

Ťažba štrku v priamej blízkosti hlavného koryta rieky Mures. 
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kálnych a regionálnych povodniach tohto vod-
ného toku ako aj porovnanie s riekou Maros/
Mures a rozdiely medzi týmito riekami. Zároveň 

sme mali možnosť vidieť niektoré časti prvkov 
kvartérneho vývoja z neskorého pleistocénu 
a holocénneho vývoja. 

Výrazné zarezávanie rieky Maros v dôsledku ťažby štrku priamo na 
nive vodného toku. 
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Protipovodňové úpravy priamo v centre mesta Szeged 

 

 

Šárka Horáčková 
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SPOMIENKA NA VÝZNAMNÝCH GEOMORFOLÓGOV   

———————————————————————————————————————————-- 
————————————————————–— 

Česť ich pamiatke! 
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