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Príhovor  

 
V tomto roku si Slovenská akadémia vied pripomína okrúhle výročie svoj-
ho vzniku. Je to príležitosť, aby aj vedecké spoločnosti ocenili dlhodobú 
spoluprácu so SAV. Mnohé z nich majú aj vo svojom oficiálnom názve uve-
dené, že pôsobia “pri SAV“. Rada slovenských vedeckých spoločností vo 
svojom tohtoročnom programe pripravuje slávnostné zhromaždenie (máj 
2013), ktorého cieľom je nielen bilancovať, ale súčasne ukázať „know 
how“, prostredníctvom ktorého sa úspešne rozvíjajú podporné aktivity 
spoločností pri rozvoji vedeckého výskumu v jednotlivých oblastiach slo-
venskej vedy, čím dokážu vedecké spoločnosti zaujať širšiu odbornú 
i laickú verejnosť vo svojich vedecko-popularizačných aktivitách. 

Treba pripomenúť, že (2010)  znovu došlo k zmene vzájomných vzťa-
hov pri hľadaní cesty ako dostať k jednotlivým spoločnostiam finančné 
prostriedky zo štátneho rozpočtu. Skutočnosť, že sa táto situácia zvládla 
k spokojnosti všetkých, iba dokumentuje „partnerský“ vzťah SAV 
k vedeckým spoločnostiam. Táto zmena stimulovala členov Rady sloven-
ských vedeckých spoločností, aby znovu premysleli jej poslanie a novým 
spôsobom zadefinovali okruh jej úloh. Vznikla Komisia SAV pre spoluprá-
cu s vedeckými spoločnosťami s úlohou zintenzívniť vedecko-technickú 
spoluprácu s ústavmi. Súčasne RSVS prijala ako občianske združenie zme-
ny v stanovách s dôrazom rozvíjať a aktivizovať spoločenstvo vedeckých 
spoločností na Slovensku.     

Základom novej stratégie sú koncepty prezentované na konferenciách 
UNESCO (Budapešť 1999) a svetovom kongrese ISA (Brisbane 2002). Na 
našich vedeckých konferenciách boli diskutované otázky spojené s vyme-
dzením vedeckých združení ako súčasti občianskej spoločnosti. Osvojili 
sme si nasledujúce východiskové princípy poslania spoločností: 

Po prvé, vedecké organizácie sa síce snažia zvýšiť prestíž a obhájiť zá-
ujmy danej profesionálnej skupiny výskumníkov danej vednej disciplíny. 
Avšak kľúčovými princípmi ich konania sú univerzalistické hodnoty, na 
základe ktorých je každý hodnotený v termínoch jeho vedeckého výsled-
ku, pedagogických schopností, profesionálnej etiky a nie v termínoch rodu, 
etnicity, veku či štátnej príslušnosti. 

Po druhé, vedecké združenia môžu byť efektívnym liekom proti dog-
matizmu a bigotnosti. Vo vedeckej práci sme si zvykli na konfrontáciu 
našich názorov a hypotéz s odlišnými a dokonca konfliktnými názormi 
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a hypotézami, ako aj na podrobovanie protikladných názorov spravodli-
vému hodnoteniu v termínoch logickej konzistencie a experimentálneho 
testovania.   

Po tretie, zatiaľ čo obchod alebo diplomacia často presviedčajú vlády 
a korporácie, aby privreli jedno oko alebo dokonca obe, keď čelia porušo-
vaniu základných ľudských práv, vedecké združenia môžu byť omnoho 
priamočiarejšie a explicitnejšie pri obrane týchto práv. Môžu efektívne 
obraňovať slobodu myslenia, výučby a vedeckého výskumu. 

Po štvrté, zdá sa, že vedecké združenia sú vybavené lepšie ako ostatní 
aktéri, pokiaľ ide o vysporiadanie sa s problémami hegemonických kultúr 
a jazykov v dnešnom svete. Ako vedci sme si viac vedomí toho, že jazyk je 
fundamentálnym faktorom identity, že jazyk obmedzuje našu predstavi-
vosť a že musíme rozvíjať empatiu. 

Po piate, vedecké združenia môžu pomôcť vláde obohatením verejné-
ho diskurzu na svetovej úrovni o intelektuálne poctivé a kvalifikované 
analýzy rôznych dimenzií globalizácie.  

 Ak má byť práca vedeckých združení efektívna, musia rozšíriť počet 
svojich členov a rozvíjať také projekty, ktoré zaujmú najmä mladú vedec-
kú generáciu. Vedecká spoločnosť podľa A. Martinelliho i I. Wallersteina 
môže poskytovať jednotlivcom (aj malým výskumným tímom) nezávislú 
a autonómnu platformu “združovania sa” s cieľom:  

a) pravidelne sa stretávať pri kritickom hodnotení protikladných ná-
zorov v špecifických oblastiach výskumu z hľadiska ich teoretickej a me-
todologickej konzistencie,  

b) verifikovať intelektuálnu poctivosť a odbornosť pripravovaných 
analýz, záverov a praktických odporúčaní skôr, ako sú predkladané na 
verejnú rozpravu,  

c) poskytnúť príležitosť každému členovi vedeckej komunity overiť si 
podporu pri artikulácii návrhov a požiadaviek na zmeny a inovácie,  

d) formovať zoskupenia alebo siete vedeckých pracovníkov okolo 
uskutočnenia takej výskumnej úlohy, ktorej vzniku zvyčajne bránia parti-
kulárne záujmy vysokoškolských a akademických výskumných pracovísk. 

V tejto publikácii sme umožnili členským organizáciám stručne charak-
terizovať ich činnosť s osobitným dôrazom na opis tých foriem činnosti. 
 
Prof. Ladislav Macháček   
podpredseda Rady slovenských vedeckých spoločností pri SAV, 
Bratislava 24. apríla 2013       
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RADA SLOVENSKÝCH VEDECKÝCH SPOLOČNOSTÍ 
 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Predseda – RNDr. Dalibor Krupa, CSc., DPhil.  
Podpredseda – prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc.  
 
Členovia výboru:  

 
Ing. Ján Knopp, DrSc. 
Prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. 
RNDr. Miroslav Morovics, CSc. 
RNDr. Igor Túnyi, DrSc. 
 
Členovia revíznej komisie:  
 
PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D. – predseda   
RNDr. Viera Horecká 
Doc. RNDr. Jaroslav Staníček, CSc. 
 
Počet členov (2012): 54 
Adresa sídla: Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 
Kontakt: dalibor.krupa(at)savba.sk, rsvs(at)savba.sk,  
Tel.: +4212 59410 514 
Web spoločnosti: www.rsvs.sav.sk 
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Charakteristika spoločnosti 
 
Činnosť vedeckých spoločností pri SAV má svoju dlhodobú tradíciu. Od 
samého začiatku združovali vedecké spoločnosti popri pracovníkoch SAV 
aj pracovníkov z ostatných rezortov v ktorých sa vykonáva vedecká 
a výskumná činnosť, hlavne z oblasti vysokých škôl a z oblasti štátnych 
výskumných ústavov.  Vzhľadom na meniace sa legislatívne prostredie po 
roku 1989 pokračovali vedecké spoločnosti vo svojej činnosti podľa záko-
na o združovaní občanov ako občianske združenia. 19.2.1991 vznikla Rada 
slovenských vedeckých spoločností ako občianske združenie zastrešujúce 
vedecké spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. Prvým predsedom 
a zakladateľom RSVS bol matematik, profesor Jozef Brilla. 

Poslaním Rady je koordinovať a všestranne podporovať činnosť ve-
deckých spoločností a  napomáhať ich optimálnemu rozvoju. Rada obhaju-
je ich spoločné záujmy a podporuje ich vzájomnú spoluprácu, pri rešpek-
tovaní ich samostatnosti. Reprezentuje vedecké spoločnosti navonok pri 
rokovaniach s inštitúciami, ktoré podporujú ich činnosť, alebo nejakým 
spôsobom s nimi spolupracujú.  

RSVS  združuje 54 vedeckých spoločností, ktoré sa grupujú z troch zá-
kladných oblastí vied: vied o neživej prírode, vied o živej prírode 
a humanitných vied. Volení zástupcovia vedeckých spoločností z týchto 
oblastí tvoria výkonný výbor, ktorý riadi činnosť Rady medzi jednotlivými 
valnými zhromaždeniami. Podobne sa konštituuje revízna komisia. Volení 
zástupcovia vykonávajú svoju funkciu bezplatne.  

 Šírenie osvety a informácií o najnovších výsledkov vedeckého vý-
skumu tvoria podstatnú časť činnosti vedeckých spoločností. V súčasnosti 
sa stále viac zmazávajú ostré hranice medzi jednotlivými vedeckými dis-
ciplínami, dochádza k ich vzájomnému prelínaniu sa a vzájomnému 
ovplyvňovaniu. 

Je to dôležité, keďže praktické výsledky vedeckého výskumu postupne 
nielen ovplyvňujú ale aj podstatne menia životný štýl súčasnej spoločnosti 
a jej hodnotový systém naprieč všetkými generáciami, pričom paradoxne, 
práve adekvátne ocenenie vedy v spoločnosti  neustále zostáva za jej celo-
spoločenským významom. Neustále narastá počet užívateľov výsledkov 
vedy a klesá počet dobre vzdelaných odborníkov, ktorí sa vede ozaj rozu-
mejú. Vedecké spoločnosti majú dobrú snahu ovplyvňovať eliminovať 
tento negatívny trend a vytvárať pre vedu pozitívne celospoločenské pro-
stredie. 

RNDr. Dalibor Krupa, CSc., DPhil. 
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Unikátna činnosť spoločnosti 

 
Jednou z priorít je dobrá vzájomná komunikácia medzi 54  vedeckými 
spoločnosťami združenými v Rade. Popri tradičných spôsoboch sa stále 
viac využívajú elektronické formy komunikácie ako je hromadná emailová 
korešpondencia a webovská stránka. 

Rada zabezpečuje pre všetky vedecké spoločnosti kontakt a spoluprá-
cu s Komisiou SAV pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami a tiež na-
pomáha jednotlivým vedeckým spoločnostiam nadväzovať a udržiavať 
spoluprácu s vedeckými ústavmi SAV podľa ich odborného zamerania.  

Podobne napomáha vedeckým spoločnostiam nadväzovať kontakty 
s vedeckými spoločnosťami z iných krajín. Pre medzinárodnú spoluprácu 
je dôležité členstvo v európskych vedeckých spoločnostiach ako aj vo veľ-
kých celosvetových vedecky orientovaných zoskupeniach ako sú Medziná-
rodné vedecké únie a ich združenie v International Commision of Scienti-
fic Unions (ICSU). 

Rada organizuje pre VS pravidelné vedecké konferencie so všeobec-
ným vedeckým zameraním ako aj konferencie určené užšiemu výberu VS, 
ktoré sú venované špecifickým témam.  

Celková členská základňa týchto spoločností je tvorená približne 7 500 
členmi. V súčasnosti združuje Rada slovenských vedeckých spoločností 
tieto vedecké spoločnosti: 
  
Vedy o zemi a vesmíre           

• Slovenská astronomická spoločnosť 

• Slovenská geografická spoločnosť 

• Slovenská geologická spoločnosť 

• Asociácia slovenských geomorfológov 

• Slovenská klimatologická spoločnosť 

• Slovenská meteorologická spoločnosť 

• Slovenská mineralogická spoločnosť 

 

Matematicko-fyzikálne vedy a informatika 

• Slovenská fyzikálna spoločnosť 

• Slovenská spol. pre kybernetiku a informatiku 
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• Jednota slovenských matematikov a fyzikov 

Technické vedy 

• Slovenská akustická spoločnosť 

• Slovenská dopravná spoločnosť 

• Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch 

• Slovenská spoločnosť pre mechaniku 

 

Lekárske vedy 

• Slovenská Alzheimerova spoločnosť 

• Slovenská histo- a cytochemická spoločnosť 

• Slovenská imunologická spoločnosť 

• Slovenská spoločnosť pre neurovedy 

• Spoločnosť pre vedy a umenia 

 

Biologické a chemické vedy 

• Slovenská spoločnosť pre biochémiu a mol.bio. 

• Slovenská biologická spoločnosť 

• Slovenská botanická spoločnosť 

• Slovenská ekologická spoločnosť 

• Slovenská entomologická spoločnosť 

• Slovenská chemická spoločnosť 

• Slovenská ílová spoločnosť 

• Slovenská mykologická spoločnosť 

• Slovenská zoologická spoločnosť 
 
 
Poľnohospodárske a veterinárne vedy 

• Slovenská limnologická spoločnosť 

• Slovenská parazitologická spoločnosť 

• Slovenská spol. pre poľnohospodárske, lesnícke, po-
travinárske a veterinárne vedy 
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Vedy o dejinách 

• Slovenská antropologická spoločnosť 

• Slovenská archeologická spoločnosť 

• Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky 

• Slovenská historická spoločnosť 

 

Vedy o človeku a spoločnosti 

• Slovenské filozofické združenie 

• Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo 

• Slovenská pedagogická spoločnosť 

• Slovenské združenie pre politické vedy 

• Slovenská psychologická spoločnosť 

• Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku 

• Slovenská sociologická spoločnosť 

• Slovenská štatistická a demografická spoločnosť 

 

Vedy o kultúre a umení 

• Slovenská jednota klasických filológov 

• Slovenská jazykovedná spoločnosť 

• Slovenská literárnovedná spoločnosť 

• Slovenská muzikologická spoločnosť 

• Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev 

• Národopisná spoločnosť Slovenska   

• Slovenská numizmatická spoločnosť 

• Slovenská orientalistická spoločnosť 

• Slovenská teatrologická spoločnosť 

• Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska 

 
 
 

RNDr. Dalibor Krupa, CSc., DPhil. 
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I. ODDELENIE 
 

VEDY O NEŽIVEJ PRÍRODE 
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JEDNOTA SLOVENSKÝCH MATEMATIKOV A FYZIKOV 
 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Predseda – doc. RNDr. Martin Kalina, CSc., SvF STU Bratislava 
Podpredseda pre matematiku - doc. RNDr. Miloš Božek, CSc., FMFI UK 

Bratislava 
Podpredseda pre fyziku – doc. RNDr. Frabtišek Kundracik, CSc., FMFI UK 

Bratislava 
Podpredseda zodpovedný za fyzikálnu olympiádu – prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., 

EF Žilinská univerzita 
Podpredseda zodpovedný za matematickú olympiádu – Mgr. Peter Novo-

tný, PhD., FMFI UK Bratislava 
Tajomník – Mgr. Marek Hyčko, PhD., MÚ SAV Bratislava 
Hospodár – Mgr. Janka Huljaková, ZŠ Grösslingová, Bratislava 
 
Členovia výboru (2011 – 2014):  
 
Doc. RNDr. Vladimír Bahýl, CSc.,  DF TU Zvolen 
Prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc., PF UPJŠ Košice 
Doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc., FHV Žilinská univerzita 
Mgr. Ľudmila Potočáková, Gymnázium Hlinská, Žilina 
PaeDr. Katarína Žilková, PhD., PdF UK Bratislava 
Doc. RNDr. Edita Partová, CSc.,  PdF UK Bratislava 
Mgr. Ing. Martin Hriňák, P-MAT, n.o. 
RNDr. Dušan Vallo, PhD., FPv UKF Nitra  
 
Členovia revíznej komisie (2011 – 2014):  
 
Doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc., EÚ SAV, Bratislava 
RNDr. Jaroslav Guričan, CSc., FMFI UK Bratislava  
 
Počet členov (2012): 753 
Adresa sídla: FMFI UK Bratislava, Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava 
Kontakt: kalina(at)math.sk 
Web spoločnosti: www.jsmf.eu.sk 
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Charakteristika spoločnosti 
 
Jednota slovenských matematikov a fyzikov - vznik a niekoľko slov 

z jej histórie 
 
JSMF ako samostatná organizácia (v rámci Jednoty česko-slovenských 
matematikov a fyzikov) vznikla v roku 1969 ako „produkt“ federalizácie 
Československa. Svoj vznik však odvodzuje od  Spolku pro volné před-
nášky z mathematiky a fysiky. Tento spolok vznikol 28. marca 1862 na 
pražskej Karlovej univerzite. Spolok niekoľkokrát zmenil svoje meno. 
Významná zmena sa udiala v roku 1921, kedy spolok prijal názov Jednota 
československých matematikov a fyzikov. Počas druhej svetovej vojny 
prešla činnosť Jednoty na Slovensku do ilegality (kontakty s českými ma-
tematikmi a fyzikmi sa naďalej udržiavali. V tom čase boli matematici a 
fyzici, spolu s chemikmi, organizovaní v spolku Matematicko-fyzikálno-
chemické rozhovory. 

 
         Tradičnú činnosť možno rozdeliť do troch oblastí: 
• starostlivosť o mladé talenty v matematike a fyzike 
• didaktika matematiky a fyziky 
• vedecká a vedecko-popularizačná činnosť 
 
V oblasti starostlivosti o mladé talenty JSMF odborne garantuje Ma-

tematickú a Fyzikálnu olympiádu, ale aj iné podobné súťaže, napr. Turnaj 
mladých fyzikov. Pre vysokoškolských študentov JSMF spolu s JČMF orga-
nizujú každý rok česko-slovenské (resp. slovensko-české) kolo študent-
skej vedeckej konferencie (ŠVOČ) z matematiky a informatiky a z didakti-
ky matematiky a informatiky (tieto  česko-slovenské kolá boli obnovené 
po roku 2000). Pre mladých vedeckých pracovníkov v matematike vyhla-
suje každoročne súťaž o Cenu Š. Schwarza, ktorá sa udeľuje za súbor pub-
likácií. 

V oblasti didaktiky matematiky aj fyziky má JSMF záujem odborne 
garantovať učebnice pre základné a stredné školy. V tejto súvislosti ve-
dieme rokovania s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. 
V minulosti sme takúto dohodu s Ministerstvom mali. 

Vedecká a vedecko-popularizačná činnosť JSMF sa sústreďuje naj-
mä na organizovanie konferencií a seminárov. Vo fyzike organizujeme 
konferencie v spolupráci so Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou. Dôležité 
sú aj konferencie, ktoré organizujeme pre učiteľov základných a stredných 
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škôl. Väčšina týchto podujatí má už dlhoročnú tradíciu. V tejto oblasti 
využívame projekty spolupráce zo SAV (resp. s Matematickým ústavom 
SAV). 

 

 

Unikátna činnosť spoločnosti 

 
JSMF každoročne vyhlasuje: 
 
• súťaž Š. Schwarza za súbor vedeckých prác pre mladých matematikov 

do 30 rokov, 
• súťaž o cenu P.P. Bartoša za didaktické dielo (učebnicu) z matematiky. 

Laureátmi tejto ceny sú významní slovenskí didaktici matematiky, ale 
aj učitelia matematiky, ktorí dosahujú so svojimi triedami 
pozoruhodné výsledky. 
 
V roku 2012 JSMF vydala zbierku aplikovaných úloh z matematiky pre 

prácu korešpondenčných seminárov. 
V pláne na rok 2013 a nasledujúce roky je vydávanie učebníc (skrípt) 

z matematiky pre talentové triedy. 
 
Medzinárodné aktivity JSMF sa koncentrujú na matematiku (vo fyzi-

ke medzinárodnú spoluprácu zabezpečuje Slovenská fyzikálna spoloč-
nosť). 

Medzinárodnú spoluprácu máme hlavne s matematickými spoločnos-
ťami Česka, Rakúska, Katalánska a Slovinska, kde spoluorganizujeme už 
tradičné matematické kongresy týchto spoločností. Sme členmi Európskej 
matematickej spoločnosti. 

 
Významné výsledky v oblasti mladých talentov z matematiky aj 

fyziky dosahujeme už tradične na medzinárodných olympiádach z týchto 
predmetov, aj medzinárodnom kole Turnaja mladých fyzikov. Z týchto 
súťaží každoročne prinášame domov niekoľko medailí. 
 

Doc. RNDr. Martin Kalina, CSc. – predseda 
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SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV 
 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Predseda – RNDr. Ladislav Hric, CSc. 
Podpredseda – RNDr. Miroslav Znášik 
Vedecký tajomník – RNDr. Rudolf Gális, PhD. 
Hospodár – Mgr. Emil Kundra, PhD. 

 
Členovia výboru:  

 
RNDr. Pavol Rapavý 
Mgr. Marián Vidovenec 
RNDr. Juraj Zverko, DrSc. 
Ing. Pavol Ďuriš   
Mgr. Stanislav Kaniansky 
RNDr. Daniel Očenáš 
RNDr. Leoš Kornoš, PhD.  
 
Členovia revíznej komisie:  
 
Doc. RNDr. Vladimír Bahýl, CSc. 
Mgr. Mária Gallová 
RNDr. Mária Hajduková ml., PhD. 
 
Počet členov (2012): 175 
Adresa sídla: Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica, 059 60 
Kontakt: hric(at)ta3.sk, 052 7879148 
Web spoločnosti: sas.astro.sk 
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Charakteristika spoločnosti 
 

Slovenská astronomická spoločnosť (SAS) pri SAV  
vznikla na zakladajúcom zjazde 16. decembra 
1959, ako Československá astronomická spoloč-
nosť (ČAS) pri SAV so sídlom v Tatranskej Lomni-
ci. Svoj súčasný názov, SAS pri SAV,  nesie od 1. 
apríla 1966. Väčšiu časť svojej existencie do no-

vembra 1989 prežila pod tlakom ideologických prúdov, ktoré považovali 
astronómiu za hlavnú nositeľku vedeckého svetonázoru. Pozitívom tejto 
doby bolo rozvíjanie siete ľudových hvezdární, astronomických kabinetov, 
klubov a krúžkov v dobrej nadväznosti na členskú základňu Spoločnosti. 
Naopak na škodu objektívnej popularizácie astronómie bolo preferovanie 
výsledkov východného bloku na úkor výskumu vo vyspelých kapitalistic-
kých ekonomikách. Po roku 1989 sa mohla Spoločnosť naplno a slobodne 
venovať svojmu hlavnému poslaniu, šíreniu vedeckých poznatkov 
z oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied. 

V súčasnosti sa činnosť Spoločnosti realizuje v 7 odbočkách (Banská 
Bystrica, Bratislava, Hlohovec, Hurbanovo, Prešov, Tatranská Lomnica 
a Žilina), v 6 sekciách (Stelárna, Slnečná, Medziplanetárnej hmoty 
(MPH), Zákrytov a zatmení, Astronomickej fotografie a Ochrany pred sve-
telným znečistením) a v 2 komisiách (Terminologická a Pedagogická). 
Vedecké a odborné aktivity Spoločnosti sa sústreďujú hlavne na Astrono-
mickom ústave SAV v Tatranskej Lomnici, na Univerzite P.J. Šafárika 
v Košiciach, na Univerzite Komenského v Bratislave, na technických uni-
verzitách v Trnave a vo Zvolene, v Slovenskej ústrednej hvezdárni 
v Hurbanove,  na hvezdárňach a planetáriách a v astronomických krúž-
koch na celom Slovensku. 

 Už tradične dobré vzťahy panujú medzi našou Spoločnosťou a Českou 
astronomickou spoločnosťou (ČAS). Predsedníctvo HV SAS a VV ČAS sa 
nepravidelne stretávajú na spoločných rokovaniach a vymieňajú si cenné 
skúsenosti. Okrem toho členovia z obidvoch spoločností organizujú 
a stretávajú sa na spoločných akciách. Ostatným príkladom je vyhlásenie 
Beskydskej oblasti tmavej oblohy (BOTO) 4. marca 2013 v Starých Ham-
roch a podpísanie spoločného memoranda predstaviteľmi obidvoch spo-
ločností ako aj niekoľkých ochranárskych inštitúcií, za prítomnosti staros-
tov a regionálnych predstaviteľov dotknutého územia. BOTO sa stala dru-
hou medzinárodnou oblasťou tmavej oblohy na svete (teší nás, že 
s aktívnou podporou SAS). Členovia ČAS sa pravidelne zúčastňujú medzi-
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národných konferencií, ktoré organizujeme (BEZOVEC, KOLOS, Slnečné 
semináre a semináre o výskume MPH). Vrcholový predstavitelia obi-
dvoch spoločností sú pozývaní recipročne ako hostia pravidelných zjazdov 
spoločností spojených s odbornými konferenciami. 

Základnou činnosťou SAS je popularizácia astronómie pre verejnosť 
a medzi mládežou. Každý rok organizujeme desiatky prednášok, zamera-
ných na významné astronomické úkazy (zatmenia, výročia, prechod Venu-
še, kométy, meteorické roje a dokonca aj dopad meteoritu), množstvo 
seminárov a praktík pre žiakov, vedomostné súťaže a súťaže zamerané na 
zručnosť pri získavaní fotografií astronomických objektov, prípadne foto-
grafií, spojených s ochranou pred svetelným znečistením. 

Tradičnou je aj edičná činnosť. Významný je vedecký časopis Meteo-
rické správy, ktorý vydávame pravidelne od roku 1978. Ostatné číslo 
vyšlo v roku 2012 (Meteorické správy SAS pri SAV, Vol. 33, Banská Bystri-
ca, ISBN 978-80-971242-0-5). Predsedom redakčnej rady je Prof. Vladimír 
Porubčan.  

Spomedzi nepravidelných publikácií spomeňme:  
Astronomická terminológia (E. Pittich a kol., Bratislava 1998, ISBN 

80-88780-2-1)  
100. výročie narodenia Dr. Antonína Bečvářa (L. Hric, J. Zverko a V. 

Rušin, Tatranská Lomnica 2001, ISBN 80-968753-1-0)  
Pozorovateľská astronómia na hvezdárňach Slovenska (J. Zverko 

a L. Hric, Tatranská Lomnica 2009, ISBN 978-80-970333-5-4).  
Okrem toho každoročne vydávame množstvo plagátov a brožúrok pod-

ľa aktuálnych potrieb. 
 
 

Unikátna činnosť spoločnosti 

 
Najvyšší kredit v činnosti SAS majú akcie s medzinárod-
ným významom. V r. 2006 sa začal naplno realizovať naj-
väčší projekt, financovaný cez Agentúru na podporu vý-
skumu a vývoja (APVV), projekt Astronomickej olym-
piády (AO), vedúcim riešiteľom bol Dr. L. Hric. Aj keď 
prvý ročník domácej časti súťaže prebehol ešte v prvej 
polovici roka 2007, organizátorov a aj študentov čakala 
reprezentácia Slovenska na 1. Medzinárodnej olympiáde z astronómie 
a astrofyziky (IOAA) koncom roka v Thajsku, kde sme hneď na prvý raz 
získali zlatú medailu. Potom sme, vždy úspešne, reprezentovali Slovensko 
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na IOAA v Indonézii, Iráne, Číne, Poľsku a Brazílii (kde sme boli zatiaľ 
najúspešnejší – 2 zlaté a 1 strieborná medaila). V organizovaní AO pokra-
čujeme aj po skončení projektu zo strany APVV aj keď len v skromnejších 
finančných podmienkach. 

V r. 2010 Spoločnosť získala medzinárodný projekt PEEP (Predstave-
nie rannej európskej fotografie) v rámci programu Grundtvig v trvaní 
do roku 2012. O spoluprácu na takomto projekte sme boli požiadaní za-
hraničným partnerom z Veľkej Británie, na základe čoho sme podali návrh 
cez národnú agentúru (SAAIC). Projekt bol schválený v rámci troch krajín 
(Veľká Británia, Island a Slovensko, vedúcim riešiteľom bol Dr. L. Hric). 
V rámci projektu boli vyhotovené 4 putovné výstavy, ktoré sú k dispozícii 
aj na webovej stránke SAS (sas.astro.sk): 130. výročie narodenia M. R. 
Štefánika, 110. výročie narodenia Dr. Antonína Bečvářa – zakladateľa 
observatória na Skalnatom plese, 170 rokov od objavu svetelného objektí-
vu Jozefa Maximiliána Petzvala a 170. výročie narodenia Mikuláša Konko-
lyho Thege.  

Medzi priority v našej činnosti patrí ochrana pred svetelným znečis-
tením, ktorú realizuje odborná sekcia rovnakého mena (Ing. P. Ďuriš, Dr. 
P. Rapavý). Od r. 2008 už doviedla do realizácie množstvo akcií aj v rámci 
medzinárodnej spolupráce (Česká republika, Poľsko). Bol založený Park 
tmavej oblohy  Poloniny (3. 12. 2010), Beskydská oblasť tmavej oblohy (4. 
3. 2013) a Park hviezdneho neba "Bieszczady" (8. 3. 2013). 

 
 

RNDr. Ladislav Hric, CSc. – predseda SAS pri SAV 
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SLOVENSKÁ DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV 
 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Predseda – doc. Ing. Pavel Žarnay, CSc., 
Čestný predseda – prof. Ing. Dezider Szabó. PhD. 
Podpredsedovia:  
- doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., 
- Ing. Juraj Zeman, 
- prof. Ing. Pavol Puliš, CSc., 
Tajomník – Ing. Miroslav Šenkýr, CSc., 
Pokladník – Ing. Ľubomír Žilinčík 
 
Členovia výboru:  

 
Ing. Jaromír Klepoch, CSc. 
Prof. Ing. Štefan Liščák, CSc. 
 
Členovia revíznej komisie:  
 
Ing. Karol Jurda 
Ing. Igor Kokavec 
 
Počet členov (2012): 28 
Adresa sídla: 010 08 Žilina, Univerzitná 8215 / 1 
Kontakt: 041-513-3550, 0903–306 586 
Web spoločnosti: www.sds-sav.org 
 

 
Charakteristika spoločnosti 
 
Slovenská dopravná spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied skrátene 
(SDS pri SAV) ustanovená podľa § 6 Zák. 83/90 Zb. má sídlo v Žiline, jej 
oblasť pôsobnosti sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky. Je 
dobrovoľným občianskym združením, nepolitickou a neziskovou organi-
záciou slovenských vedeckých a odborných pracovníkov dopravy, do-
pravnej vedy, dopravného inžinierstva a podnikateľskej sféry. 
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SDS pri SAV rešpektuje slobodu prejavu a právo na informácie, ktoré 
zaručuje  čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky. Slobodne prejavuje svoje 
názory na odborné otázky dopravy v zhode s čl. 10 Európskeho dohovoru  
o ochrane práv a slobôd prijatého členskými štátmi Rady Európy.  

SDS pri SAV bola založená dňa 17. novembra 1989. Počas svojej exis-
tencie vykonala mnoho užitočnej práce v oblasti dopravy, dopravnej vedy. 
Zaslúžila sa o konštituovanie dopravnej vedy ako vednej disciplíny (Praha 
1994). Členovia spoločnosti pracovali a pracujú v rôznych vedeckých 
a odborných komisiách, kluboch a v štátnych riadiacich orgánoch, kde sa 
podieľajú na vypracovaní dopravnej politiky štátu, ústredných programov, 
stratégií, projektov a výchove dopravných odborníkov. Spoločnosť svojou 
činnosťou sa na celom území SR zameriava aj na riešenie regionálnych 
problémov v doprave.      

V novembri 2002 na podnet vtedajšieho predsedu SDS pri SAV v Žiline 
vznikla na ustanovujúcej schôdzi v priestoroch Vojenskej leteckej akadé-
mie (VLA) gen. M. R. Štefánika v Košiciach v súlade so stanovami spoloč-
nosti jej košická pobočka, ktorá pracuje v súčasnosti ako organizačná 
zložka Fórum mladých . 

 

 

Unikátna činnosť spoločnosti 

 
Medzinárodné dopravné sympózium „Viedeň – Bratislava- Budapešť“ sa 
uskutočnilo v júni 2001 v Bratislave, z ktorého bol vydaný trojjazyčný 
zborník.  

Prvý medzinárodný seminár po vstupe Slovenska a Maďarska do EÚ 
„Európa – regióny vo vzťahu k doprave“ sa konal v júni 2004 v Komárne 
a Komárome s účasťou maďarskej dopravnej spoločnosti (KTE) a SDS pri 
SAV za prítomnosti prezidenta rakúskej dopravnej spoločnosti (OVG) prof. 
P. Fallera  

Medzinárodné vedecké konferencie MOSATT „Moderné technológie 
bezpečnosti v doprave“  v Košiciach s dvojročnou periódou sú  organizo-
vané SDS pri SAV - oblastnou pobočkou Košice v 5 sekciách. Z rokovaní sú 
vydávané zborníky príspevkov. 

Sme členmi a spolupracujeme na aktivitách Európskej platformy do-
pravných vied (EPTS) pri organizovaní Európskych dopravných kongre-
sov a činnosti jej Fóra mladých.  
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SLOVENSKÁ FYZIKÁLNA SPOLOČNOSŤ  
 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Predseda – RNDr. Igor Túnyi, DrSc. 
Podpredseda – prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc. 
Podpredseda – prof. Ing. Július Cirák, CSc. 
Tajomník – RNDr. Dalibor Krupa, CSc., DPhil 
Hospodár – RNDr. Juraj Boháčik, CSc. 
 
 
Členovia výboru:  

 
Prof. RNDr. Peter Bury, CSc. 
Doc. RNDr. Peter Čerňanský, PhD. 
Doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD. 
Mgr. Peter Filip, PhD. 
Ing. Štefan Gmuca, CSc. 
RNDr. Zuzana Ješková, PhD. 
Doc. RNDr. Jaroslav Staníček, PhD. 
RNDr. Milan Timko, CSc. 
 
 
Členovia revíznej komisie:  
 
Ing. Štefan Lányi, DrSc. 
RNDr. Alexander Dirner, PhD. 
 
Počet členov (2012): 354 
Adresa sídla: Dúbravská cesta 9, 845 27 Bratislava 45 
Kontakt: sfs(at)savba.sk,  tunyi(at)up.upsav.sk, krupa(at)savba.sk 
+4212 59410 514 
Web spoločnosti: www.sfs.sav.sk 
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Charakteristika spoločnosti 
 
Slovenská fyzikálna spoločnosť vznikla v roku 1993. Jej predchodcom bola 
Fyzikálna vedecká sekcia (FVS) Jednoty slovenských matematikov 
a fyzikov (JSMF). FVS vznikla r. 1968 ako sekcia vtedy celoštátnej Jednoty 
československých matematikov a fyzikov (JČSMF). Cez JČSMF sa korene 
vzniku SFS tiahnu až k Spolku pre voľné prednášky z matematiky a fyziky 
Filozofickej fakulty Pražskej univerzity z roku 1862. V roku 1969 došlo 
k federalizácii JČSMF a vzniku JSMF a FVS.  

Od roku 1993 je SFS členskou spoločnosťou Rady slovenských vedec-
kých spoločností a tiež je spolu s inými národnými spoločnosťami súčas-
ťou  Európskej fyzikálnej spoločnosti (EPS). Prostredníctvom EPS sa zapá-
ja do medzinárodnej spolupráce, do formovania európskej vednej politiky 
a vytváraniu spoločného európskeho výskumného priestoru. 

Členskú základňu SFS hneď od jej vzniku tvorili ako vedeckí pracovníci 
tak aj pedagógovia z vysokých škôl, SAV a rezortných výskumných ústa-
vov. Dôležitou náplňou jej činnosti je teda šírenie všeobecnej fyzikálnej 
vzdelanosti organizovaním prednášok, tvorivých dielni a konferencii. 
Spolu s EPS sa zapája do projektov EÚ ako sú Fyzika a veda na scéne, do 
organizovania svetového roku fyziky a podobne. Každý rok organizuje 
konferencie slovenských fyzikov, ktoré sú každý tretí rok spoločné 
s kolegami z ČR. 

Ťažisko odbornej vedeckej práce sa v SFS sústreďuje do 19 odborných 
skupín, ktoré organizujú vlastné semináre a konferencie, často s veľmi 
dobrým medzinárodným obsadením. Zamerané sú na rozvoj svojej užšej 
špecializácie. 

SFS každoročne organizuje Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov, do 
ktorej môžu prihlásiť svoje práce aj nečlenovia. Prvé tri  práce alebo súbo-
ry prác sú finančne ocenené, navyše je ich autorom poskytnutá bezplatná 
účasť na Konferenciách slovenských (resp. slovenských a českých) fyzi-
kov, kde referujú o víťazných prácach.     

Pre vytváranie spoločných diskusných platforiem fyzikov z rôznych 
oblastí fyziky a z rôznych typov škôl sa v SFS organizujú niekoľkokrát do 
roka stretnutia v rámci Klubov fyzikov. 

Niektoré vedecké a vedecko-organizačné záležitosti sa riešia v rámci 
špecializovaných komisii SFS. Spomenieme aspoň tri z nich. Národná ko-
misia IUPAP je slovenskou komisiou celosvetovej vedeckej organizácie 
s názvom Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú fyziku. Podobnou 
medzinárodnou komisiou pod dohľadom SFS je Medzinárodná komisia 
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pre optiku ICO, alebo národná komisia v rámci celosvetového projektu 
Metanexus. Ďalšou komisiou SFS, síce nie medzinárodnou, ale zato veľmi 
významnou, je Terminologická komisia, ktorá sa snaží zaplniť existujúcu 
medzeru vo vytváraní a používaní slovenskej fyzikálnej terminológie.   

 
RNDr. Dalibor Krupa, CSc., DPhil 

 

 

Unikátna činnosť spoločnosti 

 
SFS je spolu s ďalšími 41 národnými spoločnosťami členom Európskej 
fyzikálnej spoločnosti (www.eps.org), ktorá reprezentuje 120 000 európ-
skych fyzikov. Prostredníctvom EPS sme pripomienkovali materiály pred-
kladané Európskej komisii ohľadne vednej politiky, európskeho vý-
skumného priestoru, štandardov kompatibility výučby fyziky na európ-
skych univerzitách, budúcnosti rozvoja energetiky, úniku mozgov do zá-
moria a podobné materiály, ktoré tvoria súčasť vednej politiky vedeckých 
spoločností združených v EPS. 

Okrem toho máme osobitné zmluvy o spolupráci s Americkou fyzikál-
nou spoločnosťou, s Britskou fyzikálnou spoločnosťou, Taiwanskou fyzi-
kálnou spoločnosťou, ďalej s Poľskou, Nemeckou, Rakúskou, Maďarskou 
a Českou fyzikálnou spoločnosťou. Spolupráca zahŕňa výmeny odbornej 
literatúry, podporu účasti na konferenciách, organizovanie spoločných 
podujatí a iné aktivity. 

 Aktívne sme spolupracovali na Svetovom roku fyziky 2005 vyhláse-
ným UNESCO, aj na akcii Fyzikou osvietený svet, do ktorého sme pri pre-
chode trasy svetla cez Slovenské mestá a dediny zabezpečili prenos sve-
telných signálov prostredníctvom slovenských základných, stredných 
a vysokých škôl. 

Každoročne organizujeme významné vedecké podujatia s bohatou me-
dzinárodnou účasťou. Patria medzi ne konferencie Hadron Structure 
z elementárnych častíc, konferencie APCOM z aplikovanej fyziky tuhých 
látok, z relativistickej jadrovej fyziky, pravidelné konferencie z magnetiz-
mu, akustiky materiálov, biofyziky a iné.  

Bohatá je popularizačná činnosť formou prednášok a výstav. V spoluú-
časti s asociáciou  EÚ EUROATOM sme sa podieľali na inštalácii výstavy 
FISION EXPO, ktorá bola na prelome rokov 2010/11 inštalovaná v Sloven-
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skom národnom múzeu v Bratislave, v spolupráci s CERN bola putovná 
výstava v Košiciach aj v Bratislave. Pre stredoškolských učiteľov organizu-
jeme týždňové pobyty v CERN, kde sa prakticky oboznamujú s najnovšími 
výsledkami výskumu.  

V rámci výchovy nových vedeckých pracovníkov organizujeme Súťaž 
vedeckých prác mladých fyzikov, na ktorú sa so svojimi prácami hlási 
každoročne okolo 8-10 mladých ľudí s prácami publikovanými 
v najlepších svetových periodikách. 

V záujme rozvoja výučby fyziky organizujeme každoročne akciu 
s názvom Festival fyziky spojenú s konferenciou Tvorivý učiteľ fyziky. 
Zúčastňujú sa na nej vedci z výskumu a vedeckej výchovy na SAV a na 
univerzitách spolu s učiteľmi fyziky na nižších stupňoch škôl. Vzájomná 
interakcia vedcov a učiteľov je veľmi prospešná pre oboch. Tohto roku ide 
do tlače už 6. diel publikácie Tvorivý učiteľ fyziky s najlepšími príspevka-
mi z konferencie. 

Veľmi nám záleží aj na prieniku a vzájomnom ovplyvňovaní sa prírod-
ných a humanitných vied. Ako je vo vede potrebná etika, tak je v humanit-
ných vedách potrebné kritické prírodovedné myslenie. Pod záštitou rekto-
ra UMB v Nitre a predsedu SAV prebehla tohto roku už 8. konferencia so 
symbolickým názvom Fyzika a etika. Z konferencie sa vydávajú každoroč-
ne konferenčné zborníky. 
 
 

RNDr. Dalibor Krupa, CSc., DPhil 
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SLOVENSKÁ GEOGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV 
 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Prezident – prof. RNDr. René Matlovič, PhD., PU Prešov 
Viceprezident – doc. RNDr. Ján Buček, PhD., UK Bratislava 
Vedecký tajomník – RNDr. František Križan, PhD., UK Bratislava 
Hospodár – Mgr. Ján Novotný, PhD., GÚ SAV Bratislava 

 
Členovia výboru:  

 
Prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc., GU SAV Bratislava 
Prof. RNDr. Pavol Korec, CSc., UK Bratislava 
Prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc., UK Bratislava 
Doc. RNDr. Ján Lacika, CSc., GU SAV Bratislava – predseda Bratislavskej 

pobočky SGS v Bratislave 
Doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc., UKF Nitra – predsedníčka Západosloven-

skej pobočky SGS v Nitre 
Prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD., PU Prešov – predsedníčka Východosloven-

skej pobočky SGS v Prešove 
Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, PhD., UMB Banská Bystrica – predsedníč-

ka Stredoslovenskej pobočky SGS v Banskej Bystrici 
Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. – UPJŠ Košice, predseda Košickej po-

bočky SGS v Košiciach 
Doc. RNDr. Rudolf Novodomec, CSc., KU Ružomberok, predseda Severo-

slovenskej pobočky SGS v Ružomberku 
RNDr. Peter Tremboš, PhD. – predseda sekcie aplikovanej geografie 
RNDr. Pavel Sadloň – predseda sekcie geografickej edukácie 
  
 
Členovia revíznej komisie:  
 
Prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc., UPJŠ Košice 
Mgr. Marcel Horňák, PhD., UK Bratislava  
 
Počet členov (2012): 290 
Adresa sídla: Štefánikova 49, 814 73 Bratislava 
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Kontakt: geognovo(at)savba.sk; krizan(at)fns.uniba.sk; re-
ne.matlovic(at)unipo.sk 

Web spoločnosti: http://www.sgs.sav.sk/ 
https://www.facebook.com/groups/SlovenskaGeografickaSpoloc

nost/ 
 

 
 
Charakteristika spoločnosti 
 
Slovenská geografická spoločnosť pri SAV je dobrovoľné výberové zdru-
ženie vedeckých a odborných pracovníkov v odbore geografie a jej prí-
buzných disciplín. Jej poslaním je vytvárať podmienky pre rozvoj geogra-
fie, prispievať k šíreniu geografických poznatkov a zručností, napomáhať 
odbornému rastu svojich členov, organizovať vedecké konferencie, pred-
nášky, sympóziá, diskusie, expedície, exkurzie a iné odborné podujatia, 
prezentovať výsledky bádateľského úsilia slovenskej geografickej komu-
nity na domácej i medzinárodnej scéne, rozvíjať vlastnú edičnú 
a publikačnú aktivitu a kooperovať s pracoviskami SAV, univerzitami 
a inými vysokými školami a ďalšími relevantnými inštitúciami.  

Vedúcimi orgánmi Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV sú valné 
zhromaždenie, výkonný výbor a predsedníctvo výkonného výboru. Riadne 
valné zhromaždenie zvoláva výkonný výbor spoločnosti, raz za štyri roky 
pri príležitosti kongresu. Výkonný výbor Slovenskej geografickej spoloč-
nosti pri SAV je výkonným orgánom valného zhromaždenia, riadi činnosť 
spoločnosti v období medzi valnými zhromaždeniami. Slovenská geogra-
fická spoločnosť pri SAV má vo významných vzdelávacích, výskumných 
a kultúrnych centrách zriadené pobočky. Úlohou pobočiek je organizačne 
podchytiť členov a plniť úlohy spoločnosti v okruhu svojej pôsobnosti. 
Pobočky môžu vytvárať miestne skupiny.  Pre optimálne zabezpečenie a 
koordinovanie práce môže Slovenská geografická spoločnosť pri SAV vy-
tvárať sekcie, alebo komisie, do ktorých sa členovia združujú podľa svo-
jich záujmov a špecializácie. V súčasnosti má SGS 5 regionálnych pobočiek 
(bratislavská, západoslovenská, stredoslovenská, východoslovenská, seve-
roslovenská a košická) a tri odborné sekcie (teoretickej geografie, apliko-
vanej geografie a geografickej edukácie). 

Slovenská geografická spoločnosť pri SAV vznikla na ustanovujúcom 
valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 8. decembra 1955. Predtým boli 
slovenskí geografi  organizovaní v rámci Československej spoločnosti 
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zemepisnej, ktorá vznikla v r. 1894 pod názvom „Česká společnost země-
vedná“ (v r. 1920 zmenila názov na“ Československá společnost zeměpisná“ 
- ČSSZ). V r. 1946 bola založená jej bratislavská pobočka -  pod názvom 
„Slovenská geografická spoločnosť – odbor ČSSZ v Bratislave“, na čele 
s prof.  Janom Hromádkom. Od r. 1955 až doposiaľ sa na čele Slovenskej 
geografickej spoločnosti pri SAV vystriedalo 8 predsedov (od r. 2006 je na 
čele spoločnosti prezident): prof. RNDr. Michal Lukniš, DrSc. (1955-1970), 
prof. RNDr. Pavol Plesník, DrSc. (1970-1974), akademik prof. RNDr. Emil 
Mazúr, DrSc. (1974-1978), prof. RNDr. Ján Drdoš, DrSc. (1978-1986, 1990-
1992), prof. RNDr. Oliver Bašovský, DrSc. (1986-1990), prof. RNDr. Michal 
Zaťko, CSc. (1992-1998), prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc. (1998-2006) 
a prof. RNDr. René Matlovič, PhD. (od r. 2006).   

Prvý zjazd spoločnosti sa uskutočnil 26.2.1959 v Bratislave. Celkove 
SGS organizovala 15 zjazdov (po r. 1998 kongresov). Ostatný kongres sa 
pod názvom „Spoločenská relevancia geografie“  uskutočnil v r. 2010 
v Košiciach. Nasledujúci kongres v r. 2014 bude organizovať Slovenská 
geografická spoločnosť pri SAV spoločne s Českou geografickou spoloč-
nosťou v Prahe. 

 
Prof. RNDr. René Matlovič, PhD. – prezident SGS 

 

 

Unikátna činnosť spoločnosti 

 
Slovenská geografická spoločnosť pri SAV bola v  r. 2007 prijatá do EUGEO 
– Association of European Geographical Societes. Táto prestížna organizá-
cia vznikla v r. 1994 a združuje geografické spoločnosti 21 európskych 
krajín. Od r. 2007 organizuje v dvojročných intervaloch európsky geogra-
fický kongres (prvý sa konal v Amsterdame). Diplomatickým úspechom 
Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV bolo získanie práva organizo-
vať druhý európsky geografický kongres. Kongres sa uskutočnil pod ná-
zvom „Challenges for the European Geography in the 21st Century“ v dňoch 
13. – 16. augusta 2009 v Bratislave, pričom organizačný výbor viedol prof. 
RNDr. Vladimír Ira, CSc. Kongresu sa zúčastnilo takmer 200 účastníkov 
z 28 krajín sveta. 

Slovenská geografická spoločnosť pri SAV organizuje pravidelne 
v štvorročných cykloch kongresy. Okrem toho je usporiadateľom alebo 
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spoluorganizátorom rozličných vedeckých konferencií, sympózií, seminá-
rov, prednášok, výstav, workshopov, expedícií a odborných exkurzií. 

Slovenská geografická spoločnosť pri SAV tradične vydáva každoročný 
spravodaj. V predchádzajúcom období vychádzal pod názvom „Správy 
SGS“, v súčasnosti vychádza ako „Spravodaj SGS“.  Okrem toho SGS vydáva 
príležitostné publikácie. Mnohé informácie o aktivitách členov SGS vyšli 
a vychádzajú aj v ďalších periodikách, vydávaných Geografickým ústavom 
SAV v Bratislave – Geografický časopis, Geographia Slovaca, resp. 
v časopise Geografia pre základné, stredné a vysoké školy (vydáva ho 
spoločne Geografický ústav SAV a Geoinformatika.sk). Regionálne poboč-
ky využívajú pre informovanie svojich vlastné spravodaje, resp. periodiká 
vydávané jednotlivými univerzitami (napr. Acta Geographica Universitatis 
Comenianae, Folia Geographica Universitatis Presoviensis, Geografické 
informácie, Geografické štúdie, Geografická revue, Geographia Cassovien-
sis). V súčasnosti sa na pôde SGS pripravuje publikácia o dejinách sloven-
skej geografie a slovenského geografického myslenia.  

Slovenská geografická spoločnosť pri SAV úzko spolupracuje so Slo-
venským národným geografickým komitétom ako aj s ďalšími vedeckými 
spoločnosťami, najmä s Asociáciou slovenských geomorfológov a Karto-
grafickou spoločnosťou SR. Veľmi dôležitú inštitucionálnu podporu pre 
činnosť SGS poskytujú jednotlivé geografické akademické pracoviská: 
Geografický ústav SAV v Bratislave, geografické katedry, ústavy  a oddele-
nia na Univerzite Komenského v Bratislave, Prešovskej univerzite v Pre-
šove, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite Mateja Bela 
v Banskej Bystrici, Ekonomickej univerzite v Bratislave, Univerzite P. J. 
Šafárika v Košiciach a Katolíckej univerzite v Ružomberku. 
 

Prof. RNDr. René Matlovič, PhD. – prezident SGS 
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SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV 
 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Predseda – RNDr. Ladislav Šimon, PhD. 
Podpredseda – RNDr. Milan Kohút, CSc. 
Tajomník – Ing. Zoltán Németh, PhD. 
Hospodár – RNDr. Monika Kováčiková 
 
Členovia výboru:  
 
RNDr. Marianna Kováčová, PhD. 
RNDr. Peter Šefčík, PhD. 
RNDr. Radovan Kyška-Pipíl, PhD. 
prof. RNDr. Pavel Uher, CSc. 
RNDr. Daniel Ozdin, PhD. 
RNDr. Ľubica Iglárová 
  
Členovia revíznej komisie:  
 
RNDr. Igor Petrík, DrSc. 
Mgr. Viera Kollárová, PhD. 
 
Počet členov (2012): 350 
Adresa sídla: Slovenská geologická spoločnosť, Mlynská dolina 1, 81704 

Bratislava 
Kontakt: Slovenská geologická spoločnosť 
RNDr. Ladislav Šimon, PhD. 
Mlynská dolina 1, 81704 Bratislava 
Tel: 02/59375378 e-mail: ladislav.simon(at)geology.sk 
 
Web spoločnosti: www.geologickaspolocnost.sk 
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Charakteristika spoločnosti 
 
Slovenská geologická spoločnosť (SGS) nadväzuje na tradície Uhorskej 
geologickej spoločnosti založenej 3. januára v roku  1848.  Na zakladajúcej 
schôdzi geologickej spoločnosti v zemianskej kúrii Kubínyiovcov vo Vidi-
nej pri Lučenci boli geológovia František Kubínyi, jeho brat Augustín Ku-
bínyi, Ján Pettko, Kristián A. Zipser a Jozef Marchan, ktorí pracovali v Slo-
venskej časti Uhorska sa zväčša narodili na Slovensku.  

Slovenská geologická spoločnosť ako samostatný subjekt bola zriadená 
1. januára v roku 1967. Od roku 1991 má Slovenská geologická spoločnosť 
právnu subjektivitu. Predsedovia SGS boli Ľ. Ivan (1967-1970), C. Varček 
(1970-1978), O. Fusán (1978-1981), O. Samuel (1981-1994), P. Reichwa-
ilder (1994-2001), D. Plašienka (2001-2005) a L. Šimon (2005-2013). 

Slovenská geologická spoločnosť je dobrovoľnícka výberová organizá-
cia združujúca vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov v 
širokom spektre geologických vied, ako aj študentov a neprofesionálnych 
záujemcov o geológiu.  

Poslaním Slovenskej geologickej spoločnosti je združovať odborníkov 
najrôznejších zameraní v geológii a rozvíjať ich odbornú, pedagogickú, 
praktickú a popularizačnú činnosť. Svojimi aktivitami zasahuje do spolo-
čenského života krajiny a na medzinárodných fórach reprezentuje geolo-
gické vedy našej krajiny v zahraničí.  

Slovenská geologická spoločnosť na lepšie zabezpečenie a koordináciu 
svojej činnosti zakladá pobočky a odborné skupiny, v ktorých sa združujú 
členovia podľa vlastných záujmov a špecializácii.  Odborné skupiny sa 
vytvárajú bez ohľadu  na územné členenie.  

V súčasnosti v Slovenskej geologickej spoločnosti pracuje 10 odbor-
ných skupín s celoštátnou pôsobnosťou, a to sedimentologická, vulkano-
logická, paleontologická, geochemicko-mineralogická, štruktúrnej geoló-
gie, hydrogeológie, inžinierskej geológie, kvartérnej geológie, odborná 
skupina Slovenský paleontologický klub a odborná skupina Klub učiteľov 
geovied. 

 
RNDr. Ladislav Šimon, PhD. – predseda SGS 
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Unikátna činnosť spoločnosti 

 
Slovenská geologická spoločnosť (SGS) má za cieľ rozširovať nové po-
znatky geológie, aktívne sa zúčastňovať na rozvoji geologických vied na 
Slovensku a zvyšovať odbornú úroveň svojich členov. Na splnenie tohto 
cieľa usporadúva s ďalšími geologickými organizáciami medzinárodne a 
národne kongresy, konferencie, sympózia, semináre, diskusie a iné akcie. 
V oblasti vied o Zemi organizuje vedecko-popularizačnú a výchovno-
popularizačné činnosti medzi obyvateľmi Slovenska.  

Slovenská geologická spoločnosť integruje a propaguje výsledky vied o 
Zemi na domácich a medzinárodných fórach a spolupracuje so zahranič-
nými geologickými spoločnosťami a Medzinárodnou úniou geologických 
vied. Od roku 1993 Slovenská geologická spoločnosť je členom Európskej 
asociácie geologických spoločností. Zastupuje svojich členov a celú odbor-
nú verejnosť v medzinárodných mimovládnych organizáciách, v UNESCO 
a v jeho agentúrach. SGS najmä pri organizovaní odborných akcií úzko 
spolupracuje s profesijnými geologickými asociáciami. Od svojho vzniku 
dobre spolupracuje s Geologickým ústavom SAV, Štátnym geologickým 
ústavom D. Štúra a s ďalšími geologickými pracoviskami na univerzitách a 
vysokých školách. Slovenská geologická spoločnosť úzko spolupracuje aj 
Českou geologickou spoločnosťou. 

Slovenská geologická spoločnosť organizuje pravidelne geologické 
zjazdy alebo kongresy. Do roku 1993 sa konalo spolu 27 zjazdov Česko-
slovenskej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu a Slovenskej geologic-
kej spoločnosti. Po vzniku Slovenskej republiky geologická spoločnosť 
zorganizovala doteraz štyri vlastné kongresy a to v roku 1995 v Spišskej 
Novej Vsi, v roku 1997 v Bratislave, v roku 2001 v Banskej Štiavnici, 
v roku 2005 v Medvedej Hore. Slovenská geologická spoločnosť v roku 
2009  a v roku 2011 (Bratislava a Móninec) organizovala geologické kon-
gresy opäť spolu s partnerskou Českou geologickou spoločnosťou.  

SGS spoločnosť prierez svojej činnosti publikuje v Geovestníku geolo-
gického časopisu Mineralia Slovaca a na webovej stránke 
www.geologickaspolocnost.sk. 

 
 

RNDr. Ladislav Šimon, PhD. – predseda SGS 
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SLOVENSKÁ ÍLOVÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV 
 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Predseda – RNDr. J. Madejová, DrSc. 
Podpredseda – RNDr. P. Komadel, DrSc. 
Tajomník – Ing. I. Štyriaková, PhD. 
Hospodár – RNDr. Klára Hrnčiarová 
 
Členovia výboru:  

 
RNDr. A. Biroň, CSc. 
Doc. RNDr. P. Uhlík, PhD. 
 
Počet členov (2012): 40 
Adresa sídla: Slovenská ílová spoločnosť, Ústav anorganickej chémie SAV, 
Dúbravská cesta 9, 845 36 Bratislava 
Kontakt: Tel.: +421-2-5941 0406, mail: uachsncg(at)savba.sk 
Web spoločnosti: www.slovakclaygroup.sk 
 

 
 
Charakteristika spoločnosti 
 
Slovenská ílová spoločnosť (SÍS) vznikla v roku 1998 po rozpade Českej 
a Slovenskej spoločnosti pre výskum a využitie ílov. V roku 2001 bola 
zaregistrovaná ako voľné združenie občanov pre podporu rôznych činnos-
tí v oblasti výskumu a využitia ílov. V popredí jej záujmu je sprostredko-
vať kontakty medzi občanmi zaoberajúcimi sa rôznymi aspektmi tejto 
oblasti a tak stimulovať výmenu názorov a podnetov pre vlastnú odbornú 
a pedagogickú činnosť. Členmi spoločnosti sú aj zamestnanci Ústavu anor-
ganickej chémie SAV v Bratislave, Geologického ústavu SAV v Banskej 
Bystrici,  Ústavu geotechniky SAV v Košiciach, Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave ako aj iných inštitúcií. 

Spoločnosť je zástupcom Slovenska v Asociácii európskych ílových 
skupín (ECGA) a v Medzinárodnej asociácii pre výskum ílov (AIPEA), ktoré 
združujú národné a nadnárodné skupiny podobného zamerania. Za prezi-
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denta ECGA pre obdobie 2011-2015 bol zvolený podpredseda SÍS P. Ko-
madel, ktorý je od júla 2012 do októbra 2013 aj prezidentom The Clay 
Minerals Society, čo je vôbec najsilnejšia ílová spoločnosť na svete so síd-
lom v USA, ale s prevahou mimoamerických členov. SÍS spolupracuje s 
podobnými spoločnosťami a rôznymi organizáciami v zahraničí a pomáha 
svojim členom nadväzovať medzinárodné kontakty v oblasti výskumu a 
využitia ílov. Finančne podporuje účasť svojich členov, najmä študentov 
a mladých vedeckých pracovníkov, na medzinárodných ílových konferen-
ciách. 

Slovenská ílová spoločnosť organizuje pravidelné členské schôdze, 
ktoré sú zvyčajne spojené s odbornou prednáškou a prednášky zahranič-
ných vedcov pracujúcich vo výskume ílov. Spolu s PríF UK organizuje geo-
logické exkurzie najmä na ložiská ílových minerálov nachádzajúcich sa na 
Slovensku. V roku 2013 usporiada workshop „Ílové minerály a vybrané 
nerudné suroviny v materiálovom výskume a priemyselných aplikáciách“, 
ktorý sa bude konať 3.-5. júna v Kongresovom centre Academia, v Starej 
Lesnej. Hlavným cieľom workshopu je nadviazanie, prípadne prehĺbenie, 
kontaktov medzi vedeckou obcou a priemyselnými partnermi, ktoré by 
mohli viesť ku konkrétnej spolupráci. 

 

 

Unikátna činnosť spoločnosti 

 
Medzi najdôležitejšie aktivity Slovenskej ílovej spoločnosti patrí organizo-
vanie vedeckých konferencií. Počas Európskej ílovej konferencie „Euro-
clay 1999“, konanej v Krakove, SÍS spoluiniciovala intenzívnejšie prepoje-
nie ílových spoločností krajín zo stredoeurópskeho regiónu. Výsledkom 
bolo rozhodnutie ílových skupín zo Slovenska, Chorvátska, Maďarska 
a Poľska pravidelne poriadať spoločné Stredoeurópske ílové konferencie - 
Mid European Clay Conference (MECC). Cieľom bolo nahradiť menšie 
„národné“ konferencie väčšou, ktorú by však každá zúčastnená krajina 
považovala za svoju národnú konferenciu. Prvú MECC konferenciu zorga-
nizovala SÍS v septembri 2001 v Kongresovom centre Academia v Starej 
Lesnej. Neskôr sa k tomuto zoskupeniu pridala aj German-Austrian-Swiss 
Clay Group a Česká společnost pro výzkum a využití jílů. Aj keď sú 
MECC konferencie otvorené všetkým vedcom, veľkú časť účastníkov tvo-
ria práve členovia spolupracujúcich ílových skupín, ktorí sa aj aktívne 
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zapájajú do ich prípravy. Záujem o tieto konferencie je vysoký, často sa 
počas nich uskutočňujú zasadania aj iných výkonných výborov, napríklad 
ECGA, pripadne zasadania redakčných rád najvýznamnejších ílových ča-
sopisov.  

Zatiaľ poslednú MECC konferenciu zorganizovala Česká společnost pro 
výzkum a využití jílů aj v spolupráci so Slovenskou ílovou spoločnosťou 
v septembri 2012 v Prúhoniciach u Prahy. Na konferencii sa zaregistrova-
lo 141 účastníkov z 24 zemí. Na konferencii bolo 8 plenárnych prednášok, 
58 prednášok v odborných sekciách a 66 posterových prezentácií. 
V súťaži o najlepší poster mladého vedeckého pracovníka obsadili PhD. 
študentky z ÚACH SAV druhé (V. Bizovská) a tretie (A. Brtáňová) miesto. 
Ďalšia MECC konferencia sa bude konať v roku 2014 v Drážďanoch 
a v roku 2016 v Košiciach. 

 

RNDr. Jana Madejová, DrSc. 
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SLOVENSKÁ MINERALOGICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV 
 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Predseda – Prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.  
Podpredseda a tajomník – Mgr. Daniel Ozdín, PhD.  
Hospodár Mgr. Jana Fridrichová 
 
Členovia výboru:  
 
Prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.  
Mgr. Daniel Ozdín, PhD.  
Mgr. Jana Fridrichová  
RNDr. Igor Broska, DrSc. 
Mgr. Peter Bačík, PhD.  
 
Členovia revíznej komisie:  
 
RNDr. Vladimír Libant  
 
Počet členov (2012): 82 
Adresa sídla: Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta 

UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava  
Kontakt:  
Prof. RNDr. Pavel Uher, CSc., tel. 0905 484 251,  
e-mail: puher(at)fns.uniba.sk 
Mgr. Daniel Ozdín, PhD. , tel. 0905 554 776,  
e-mail: daniel.ozdin(at)gmail.com 
Web spoločnosti: http://www.mineralogickaspolocnost.sk 
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Charakteristika spoločnosti 
 
Historicky prvú vedeckú Mineralogickú spoločnosť na území Slovenska 
založil už v roku 1811 Jozef Jónás (1787 – 1821) v Banskej Štiavnici, ktorá 
ako sídlo Banskej akadémie vtedy patrila k svetovo významným centrám 
geologických a banských vied, vrátane mineralógie. Bola to druhá najstar-
šia mineralogická spoločnosť na svete (po Jene v Nemecku), ktorá po nie-
koľkých rokoch činnosti zanikla. V rokoch 1848-1918 na Slovensku pôso-
bila Uhorská geologická spoločnosť, v rámci ktorej pokračovali aktivity 
Mineralogickej spoločnosti. Významnú úlohu na našom území zohrala 
najmä jej pobočka v Banskej Štiavnici v rokoch 1872-1903. Roku 1923 
bola založená Československá společnost pro mineralogii a geologii 
(ČSMG), ktorej činnosť fungovala okrem vojnových rokov (1939-1945) do 
konca 60. rokov 20. storočia. V roku 1967 založená Slovenská geologická 
spoločnosť (SGS), ktorá funguje dodnes. SGS až doteraz zahŕňala všetky 
geologické vedecké disciplíny, vrátane mineralógie, petrológie, geochémie 
a ložiskovej geológie. Mineralogické vedy boli združené pod mineralogic-
ko-geochemickou odbornou skupinou pri Slovenskej geologickej spoloč-
nosti. Od 15. decembra 2011, v roku 200. výročia založenia najstaršej 
mineralogickej spoločnosti na našom území J. Jónásom, existuje Slovenská 
mineralogická spoločnosť. 

15. decembra 2011 na pôde Geologického ústavu SAV v Bratislave 
bola opätovne založená Slovenská mineralogická spoločnosť (SMS). Na 
tomto ustanovujúcom zhromaždení SMS bol za účasti vyše 40 účastníkov 
zvolený výbor SMS, schválené stanovy združenia a plán činnosti na naj-
bližší rok. Ďalej bolo schválené logo spoločnosti, ako aj doména webstrán-
ky www.mineralogickaspolocnost.sk, ktorá poskytuje základné informácie 
členom a priaznivcom SMS. Počas prvého pol roku fungovania SMS, bola 
spoločnosť prijatá za člena Rady Slovenských vedeckých spoločností pri 
SAV, ako aj akceptovaná v rámci International Mineralogical Association 
(IMA). V súčasnosti je v SMS registrovaných vyše 80 členov. 

V priebehu roku 2012 sa naplno rozbehla vedecká činnosť SMS (me-
dzinárodné konferencie, prednáške a pod.), ako aj popularizačné aktivity. 
SMS sa prezentuje prostredníctvom vlastného časopisu Esemestník, ktorý 
vychádza farebne dva krát ročne v elektronickej aj tlačenej verzii. Oficiál-
nym vedeckým časopisom vychádzajúci aj pod hlavičkou spoločnosti 
je Bulletin mineralogicko-petrologického Odd. Nár. Muzea v Prahe.    
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Unikátna činnosť spoločnosti 

 
Medzinárodné aktivity 
 
SMS sa aktívne podieľa na činnosti International Mineralogical Associa-
tion (IMA) a European Mineralogical Union (EMU). V IMA aktívne pôsobia 
členovia SMS vo väčšine odborných komisií (napr. Komisia pre nové mine-
rály a nomenklatúru, Komisia pre múzeá atď.). 
 
Konferencie 
 
Slovenska mineralogická spoločnosť je spoluorganizátorom Stredoeuróp-
skej mineralogickej konferencie, najväčšieho pravidelného medzinárod-
ného vedeckého podujatia v Strednej Európe v mineralogických vedách. 
Koná sa spravidla v dvojročnom intervale, naposledy v r. 2012 v Miskolci. 
SMS je hlavným organizátorom Slovenskej mineralogickej konferencie, 
ktorá sa pravidelne koná na Slovensku. 
 
Publikácie 
 
SMS je vydavateľom časopisu spoločnosti Esemestník, ktorý plnofarebne 
vychádza dva krát za rok v tlačenej aj elektronickej podobe. Esemestník 
obsahuje pôvodné vedecké aj odborné články, recenzie, jubileá, aktuality 
a prehľad aktivít spoločnosti.  

Oficiálnym vedeckým časopisom vychádzajúci aj pod hlavičkou spo-
ločnosti je Bulletin mineralogicko-petrologického Oddělení Národního 
Muzea v Prahe, ktorý excerpovaný v databáze SCOPUS. Tento recenzovaný 
časopis je najlepší vedecký nekarentovaný mineralogický časopis v Českej 
republike aj u nás. 
 
Popularizačné aktivity 
 
SMS sa aktívne podieľa na popularizácii mineralogických vied. Pravidelne 
spoluorganizuje výstavy minerálov v spolupráci so Slovenským národným 
múzeom, organizuje besedy, popularizačné prednášky a stretnutia s ama-
térskymi mineralógmi. 
 
 

Mgr. Daniel Ozdín, PhD. a Prof. RNDr. Pavel Uher, CSc. 
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SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE KYBERNETIKU A IN-

FORMATIKU PRI SAV 
 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Predseda – prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. 
Podpredsedovia – prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.  

    prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. 
Vedecký tajomník – doc. Ing. Branislav Hrúz, PhD. 
Hospodárka – Katarína Knežiková 
Výkonná redaktorka časopisu "Journal of Cybernetics and Informatics" – 
Doc. Ing. Danica Rosinová, PhD. 
Splnomocnenec pre IFAC – prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 
Splnomocnenec pre ECCAI – prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.  
 
Členovia výboru:  

 
Prof. Ing. Mikulaš Alexík, PhD. 
Ing. Ivana Budinská, PhD. 
Prof. Ing. Otokar Grošek, PhD. 
Prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD. 
Prof. Ing. Dušan Krokavec, PhD. 
Prof. Ing. Ján Mikleš, DrSc. 
Prof. Ing. Ľudovít Molnár, DrSc. 
Prof. Ing. Oliver Moravčík, PhD. 

Prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. 
Prof. Ing. Ján Sarnovský, PhD. 
Doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD. 
Prof. Ing. Juraj Spalek, PhD. 
Prof. Ing. Milan Žalman, PhD. 
Prof. Ing. Peter Schreiber, PhD. 
Prof. Ing. Peter Sinčák, PhD. 

 
Členovia revíznej komisie (2012 – 2014):  
 
Doc. Ing. Ján Šturcel, PhD. 
Doc. Ing. Peter Dráhoš, PhD. 
Počet členov (2012): 145 
Adresa sídla: Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 
Kontakt: tel.: 60291563, mail: stefan.kozak(at)stuba.sk,  danica.rosinova-
(at)stuba.sk, mikulas.huba(at)stuba.sk, alena.kozakova(at)stuba.sk 
Web spoločnosti: http://www.sski.sk 
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Charakteristika spoločnosti 
 
Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku pri SAV (SSKI) je 
vedeckou a odbornou spoločnosťou podporujúcou informatizáciu, auto-
matizáciu a kybernetizáciu procesov v priemysle a v službách. Spoločnosť 
bola založená 22. 9. 1966 pod názvom Slovenská kybernetická spoločnosť 

pri SAV. 
Činnosť SSKI je zameraná na: 
• rozširovanie výsledkov výskumu a rozvoj v oblasti kybernetiky, in-

formatiky a umelej inteligencie  
• zvyšovanie odbornej úrovne svojich členov a podporu ich vedeckej 

a odbornej práce  
• spoluprácu s pracoviskami SAV, vysokými školami, výskumnými 

a vedeckými pracoviskami, vedeckými ústavmi, firmami a s ďalšími prí-
buznými organizáciami.  

SSKI je od r.1987 členom European Coordination Committee for Artifi-

cial Intelligence (ECCAI) a od r.1992 Národnou členskou organizáciou 
zastupujúcou Slovensko v International Federation of Automatic Control 

(IFAC). 
a. SSKI bola a je organizátorom medzinárodných konferencií „Kyberne-

tika a informatika“. Konferencie sú zamerané na prezentáciu metód a al-
goritmov riadenia, nových riadiacich systémov, informačných a komuni-
kačných technológií a ich využitie v priemysle a službách. s cieľom vytvo-
riť spoločné fórum pre výskumníkov, pedagógov a používateľov z praxe 
zaoberajúcich sa problémami riadenia, informačnými a komunikačnými 
technológiami a ich využitím v praxi. 

Od r. 2000, kedy sa sídlom SSKI stala FEI STU v Bratislave sa konali na-
sledovné konferencie:  

20. konferencia Kybernetika a informatika – Piešťany, 5.-6. 4. 2001 
21. konferencia Kybernetika a informatika – Trebišov, 4.-6. 9. 2002 
22. konferencia Kybernetika a informatika – Dolný Kubín, 9.-11. 2. 2005 
23. konferencia Kybernetika a informatika – Michalovce, 28.-30. 6. 2006 
24. konferencia Kybernetika a informatika – Ždiar,  10.-14. 2. 2008 
25. konferencia Kybernetika a informatika – Vyšná Boca, 10.-13. 2. 2010 
26. konferencia Kybernetika a informatika – Skalka pri Kremnici, 31.1-
4.2.2012   

b. SSKI ako Národný zástupca Slovenska v Medzinárodnej federácii pre 
automatické riadenie (International Federation of Automatic Control - 

IFAC) bola organizátorom medzinárodných konferencií pod záštitou IFAC. 
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• 1st IFAC Workshop “New Trends in Design of Control Systems” – Smo-
lenice, 7.-10. sept. 1994 

• 2nd IFAC Workshop “New Trends in Design of Control Systems” – Smo-
lenice, 7.-10. sept. 1997 

• 1st IFAC Conf. “Control Systems Design” – Bratislava,18.-20. jún 2000 
• 2nd IFAC Conf. “Control Systems Design” – Bratislava, 7.-10. sept. 2003 

Cieľom týchto konferencií bolo prezentovať súčasný stav riadenia pro-
cesov s využitím moderných metód riadenia zahŕňajúcich lineárne, neli-
neárne, adaptívne, robustné a inteligentné prístupy. Na konferenciách sa 
zúčastnili poprední vedci a odborníci z viac než 25 krajín.   

c. V súčasnosti spoločnosť SSKI pripravuje a organizuje 27. medziná-
rodnú konferenciu  Kybernetika a informatika (Veľká Rača 2014), IFAC 
sympózium ROBUST CONTROL DESIGN (Rocond - Bratislava 2015) 
a medzinárodný Workshop on Robotics (RAAD Smolenice 2014). 

d. SSKI vydáva elektronický časopis Journal of Cybernetics and Informa-

tics. Časopis má pridelené ISBN a sú vydávané tri-štyri čísla ročne.  
e. Sídlom spoločnosti SSKI je Fakulta elektrotechniky a informatiky 

STU – Ústav riadenia a priemyselnej informatiky. 

 

Unikátna činnosť spoločnosti 

• SSKI je od r. 1987 členom European Coordination Committee for Artifi-

cial Intelligence (ECCAI) a od r. 1992 Národnou členskou organizáciou 
zastupujúcou Slovensko v International Federation of Automatic Con-

trol (IFAC). 
• SSKI organizuje medzinárodné konferencie Kybernetika a informatika, 

v minulosti bola organizátorom 4 IFAC konferencií (IFAC Workshop 
New Trends in Design of Control Systems, Smolenice 1994 a 1997, IFAC 

Conference Control Systems Design, Bratislava, 2000 a 2003. 
• SSKI podporuje študentskú vedeckú činnosť ŠVOČ na STU v Bratislave 

a doktorandskú súťaž a konferenciu  ELITECH. 
• Každý rok organizuje prednášky významných pracovníkov v oblasti 

informatiky, kybernetiky, mechatroniky a robotiky   
• SSKI vydáva medzinárodný elektronický časopis Journal of Cybernetics 

and Informatics. 

Prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. – predseda spoločnosti SSKI 
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SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE MECHANIKU PRI SAV 
 
 
Vedenie spoločnosti:  
 
Predseda – prof. Ing. M. Sokol, PhD. 
Podpredsedovia: 
Doc. Ing. E. Kormaníková, phd.   
Prof. Ing.  J. Murín, drsc.  
Prof. RNDr. V. Sládek, drsc.  
Prof. Ing. M. Žmindák, CSc. 
Tajomník – Ing. Ľ. Hruštinec, PhD. 
 
Členovia výboru:  
 
Prof. Ing. J. Bocko, CSc.  
Ing. Ľ. Hruštinec, PhD.  
Doc. Ing. O. Ivánková, PhD.   
Doc. Ing. E. Kormaníková, PhD.  
Prof. Ing. J. Králik, PhD.  
Prof. Ing. J. Melcer, DrSc. 
Prof. Ing. J. Murín, DrSc.   
Prof. RNDr. V. Sládek, DrSc.   
Prof. Ing. M. Sokol, PhD.   
Prof. Ing. M. Žmindák, CSc  
 
Členovia revíznej komisie:  
 
Prof. Ing. RNDr. Mgr. J. Sumec, DrSc. 
Doc. Ing. J. Kuzma, PhD.  
 
Počet členov (2012): 59 
Adresa sídla: Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava 
Kontakt: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.; Stavebná fakulta STU v Bratislave, 

Katedra stavebnej mechaniky, Radlinského 11, 813 68 Bratislava,  
e-mail: milan.sokol(at)stuba.sk; tel: 02/59 274 448 
Web spoločnosti: http://web.tuke.sk/svf-ssmsav/index.htm 
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Charakteristika spoločnosti 
 
Slovenská spoločnosť pre mechaniku pri SAV (ďalej len SSM) bola založe-
ná v roku 1967 a má pobočky so sídlami v Bratislave, Žiline a Košiciach. 
Prvým predsedom spoločnosti bol prof. Ing. Ján Gonda, akademik SAV.  
SSM od r. 1967 kontinuálne vyvíja svoju činnosť vo všetkých oblastiach 
mechaniky, zameraných na rozvoj a aplikácie experimentálnych 
a teoreticko-numerických metód pri riešení problémov spadajúcich najmä 
do odborov stavebníctva a strojárstva. Riešené sú aj problémy aplikovanej 
matematiky s dosahom na mechaniku a oblasť biomechaniky. Na platfor-
me aplikovanej mechaniky spája záujmy a aktivity vedeckých, pedagogic-
kých pracovníkov, inžinierov z praxe a nastupujúcu mladú generáciu dok-
torandov. Spoločnosť má dve sekcie pracujúce v oblastiach:  

1. Mechanika pevných a poddajných telies a prostredí;  
2. Mechanika tekutín.  

V rámci 1. sekcie pracujú 4 odborné skupiny: 
- pre stavebnú mechaniku;  
- pre mechaniku strojov;  
- pre mechaniku zemín a zakladanie stavieb;  
- pre experimentálnu mechaniku. 

Do roku 2012 sa uskutočnilo 9 Valných zhromaždení SSM (v termí-
noch: 3/1970, 10/1972, 11/1974, 1/1977, 4/1980, 3/1985, 3/1991, 
10/2000, 12/2010). SSM je kolektívnym členom medzinárodných vedec-
kých organizácii (IUTAM, CEACM, IFToMM, ISSMFE, Dunajsko - Adriaticke 
združenie pre experimentálnu mechaniku). Spoločnosť má úzku spolu-
prácu s ČSM pri AV ČR, Polskie Towaryzstwo Mechaniki Teoreticznej 
i Stosowanej. V minulosti združovala aj kolektívnych členov (VVU ZŤS 
Martin, VUKOV Prešov). Pomáha svojim členom zúčastňovať sa výz-
namných vedeckých podujatí. Získava mladých vedeckých pracovníkov 
z oblasti aplikovanej mechaniky do svojich radov a tak zabezpečuje konti-
nuitu existencie vedeckej komunity na Slovensku v oblasti teoretickej 
a aplikovanej mechaniky.         

    
 

Unikátna činnosť spoločnosti 

 
Slovenská spoločnosť pre mechaniku pri SAV (ďalej len SSM) pravidelne 
organizuje vedecké konferencie, semináre a prednášky domácich 
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a zahraničných prednášateľov. Na pôde SSM odzneli prednášky výz-
namných svetových odborníkov v oblasti mechaniky a aplikovanej me-
chaniky, ako napr. prednášky: akademika Ambarcumjana, akademika 
Nowackeho, akademika Sarkisiana, prof. Aruťuňana, prof. Buflera, prof. 
Hovanesiana, prof. Lehmanna, prof. Manga, prof. Mazzolaniho, prof. Olsza-
ka, prof. Perzyna, prof. Pobedriu, prof. Popova, prof. Rivlina, prof. Sawczu-
ka, prof. Sobotku, prof. Tottenhama a ďalších.                   

V rámci činnosti SSM sa realizovali medzinárodné konferencie, ako 
napr. EUROMECH (Non-classical Problems in Continuum Mechanics), 
séria konferencií “Numerical Methods in Continuum Mechanics“, CMAS 
2009 (“International Conference on Computational Modelling and Advan-
ced Simulations“) a od roku 2002 každoročne pravidelná domáca konfe-
rencia s medzinárodnou účasťou "Nové trendy v statike a dynamike sta-
vebných konštrukcií". Členovia SSM sa podieľali na riešení Stredoeuróp-
skeho projektu CEEPUS-PL-23 (Reliability of Structural Construction), 
koordinovaného Poľskou akadémiou vied a významná bola aj spolupráca 
členov SSM s univerzitami v Opole, Gliwiciach a IPPT vo Varšave.  

SSM každoročne vydáva Bulletin, v ktorom informuje svojich členov 
o aktivitách, významných plánovaných podujatiach a výročiach osobnosti 
z oblasti mechaniky. Spoločnosť motivuje nadaných mladých vedeckých 
pracovníkov odmeňovaním najlepších doktorandských dizertačných prac. 
 

Prof. RNDr. V. Sládek, DrSc.  
Prof. Ing. RNDr. Mgr. J. Sumec, DrSc. 

 Prof. Ing. M. Sokol, PhD. 
Ing. Ľ. Hruštinec, PhD. 
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SLOVENSKÁ ŠTATISTICKÁ A DEMOGRAFICKÁ  
SPOLOČNOSŤ 
 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Predseda – doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc. 
Vedecký tajomník – RNDr. Ján Luha, CSc. 
Podpredseda pre aplikovanú štatistiku – doc. Ing. Vladimír Úradníček, 

PhD. 
Podpredseda pre demografiu – doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD. 
Podpredseda pre matematickú štatistiku – prof. RNDr. Rastislav Potocký, 

CSc. 
Podpredseda pre štatistické riadenie kvality – prof. RNDr. Michal Tkáč, 

CSc. 
Podpredseda pre štátnu štatistiku – Ing. František Bernadič 
Podpredseda pre medzinárodné styky – RNDr. Peter Mach 
Hospodár – Ing. Marek Radvanský 
Členovia sekretariátu – doc. RNDr. Karol Pastor, CSc. a doc. Ing. Iveta Stan-

kovičová, PhD. 
 
 
Členovia výboru:  
 
PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc.  
Ing. Ján Cuper 
PhDr. Ľudmila Ivančíková 
Ing. Anna Janusová 
Doc. RNDr. PaedDr. Stanislav Kati-
na, PhD. 
Prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. 
RNDr. Samuel Koróny, PhD. 
Ing. Tomáš Želinský, PhD. 
Prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc. 
Doc. RNDr. Oľga Nánásiová, CSc. 

Doc. RNDr .Viliam Páleník , PhD. 
Doc. RNDr. Karol Pastor, CSc. 
Mgr. Michaela Potančoková, PhD. 
Prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. 
Mgr. Branislav Šprocha 
Prof. RNDr. Anna Tirpáková, CSc. 
Doc. Ing. Mária Vojtková, PhD. 
Prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. 
Doc. RNDr. Dagmar Kusendová., 
CSc. 
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Členovia revíznej komisie:  
 
Ing. Mikuláš Cár, PhD. – predseda 
Ing. Mária Kanderová, PhD. 
Doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD  
 
Počet členov (2012): cca 300 
Adresa sídla: Miletičova 3, 824 67 Bratislava 
Kontakt: jan.luha@fmed.uniba.sk; chajdiak@statis.biz 
Web spoločnosti: www.ssds.sk 
 
 

Charakteristika spoločnosti 
 
V záujme rozvoja štatistickej a demografickej vedy na území Slovenskej 
republiky pôsobí Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, ako 
priama pokračovateľka Slovenskej demografickej a štatistickej spoločnos-
ti pri SAV založenej 28.3.1968. Pod novým názvom pôsobí od 14.3.1990. 
Sídlom Spoločnosti je Bratislava. Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej 
republiky. Spoločnosť vyvíja činnosť ako vedecká spoločnosť pri Sloven-
skej akadémii vied. Spoločnosť v medzinárodných stykoch pôsobí pod 
názvom Slovak Statistical and Demographical Society. 

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť je dobrovoľné, výbe-
rové združenie vedeckých a iných odborných pracovníkov v oblasti štatis-
tiky a demografie, prípadne iných príbuzných disciplín.  

Poslaním Spoločnosti je najmä: 
- rozvíjať štatistickú a demografickú vedu a jej spoločenské využitie na 

prospech Slovenskej republiky.  
- rozširovať poznatky z oblasti štatistiky a demografie.  
- organizovať konferencie, semináre, sympózia, prednášky, diskusie, 

odborné školenia a iné akcie. Poskytovať pomoc svojim členom pri ich 
vedeckej a inej odbornej práci.  

- zvyšovať odbornú úroveň svojich členov s osobitným zreteľom na 
mladých pracovníkov.  

- prezentovať výsledky štatistickej a demografickej vedy,  
- rozvíjať vlastnú publikačnú a edičnú činnosť.  
Činnosť Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti riadi Výbor 

spoločnosti, ktorý je volený Valným zhromaždením členov spoločnosti. 
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti, je zvolávané naj-
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menej raz za štyri roky. Prácu Výboru organizujú funkcionári: predseda, 
vedecký tajomník, podpredsedovia a hospodár. Operatívne činnosti za-
bezpečujú predseda, resp. vedecký tajomník poprípade sekretariát Spo-
ločnosti. Členmi výboru sú aktívni členovia Spoločnosti, ktorí boli zvolení 
na Valnom zhromaždení. Spoločnosť je územne členená na centrum v 
Bratislave a pobočky v Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach a v Prešove. V 
rámci odborných aktivít zakladá Spoločnosť sekcie. Činnosť sekcií riadia 
podpredsedovia SŠDS. 

V súčasnom období má SŠDS založené sekcie: 
- aplikovaná štatistika; - demografia; - matematická štatistika; - štatis-

tické riadenie kvality;  
- štátna štatistika a - medzinárodné styky. 
Spoločnosť však vyvíja činnosť aj v ďalších oblastiach ako napríklad 

výpočtová štatistika, štatistika životného prostredia, medicínska štatistika, 
metódy štatistickej analýzy kvalitatívnych znakov, štatistické metódy 
analýzy dotazníkových výskumov, práce mladých štatistikov a demogra-
fov a i. 

Členovia Spoločnosti sú z rôznych pracovísk, ako napríklad: Univerzity 
a ostatné vysoké školy na Slovensku, Štatistický úrad Slovenskej republi-
ky, výskumné ústavy, Slovenská akadémia vied, ministerstvá, banky, hos-
podárske organizácie, firmy a súkromní podnikatelia. členmi SŠDS sú aj 
pracovníci obdobných pracovísk z Českej republiky. SŠDS má v súčasnom 
období viac než 300 riadnych členov a dvoch žijúcich čestných členov. 
 

 

Unikátna činnosť spoločnosti 

Spoločnosť organizuje medzinárodné konferencie, semináre a iné odborné 
podujatia. Kvôli stručnosti uvádzame prehľad akcií v jubilejnom roku 
2013, 45. výročia od založenia SŠDS: 
 

Termín Názov podujatia 
20.3.2013 Slávnostná konferencia SŠDS pri príležitosti 45. výročia 

jej založenia. Sládkovičovo, Hotel Tevel. 
20.-22.3. 

2013 
14. Slovenská demografická konferencia: „Výzvy pre 
slovenskú demografiu v 21. storočí“.  Sládkovičovo, 
Hotel Tevel. 

4.-6. 4. MEDSTAT 2013 – IV. celoslovenská konferencia medi-
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2013 cínskej štatistiky. Ružomberok,  hotel Kultúra.   
16.4.2013 Konferencia Pohľady na ekonomiku Slovenska 2013: 

„Makroekonomický vývoj, vývoj HDP a  inteligentný 
rast“. 
Od  10,00 do 19.00, Aula Ekonomickej univerzity 
v Bratislave, Dolnozemská 1 

9. – 10.5.2013 Nitrianske štatistické dni 2013. Univerzita Konštantína 
filozofa, Nitra 

19. – 24. 5. 
2013 

EKOMSTAT 2013: Štatistické metódy vo vedecko-
výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi. 27. škola 
štatistiky, Trenčianske Teplice 

27.-29.5.2013 PRASTAN 2013. Kočovce 

12.-13.9. 2013 FernStat 2013. Banská Bystrica 

október Aplikácia metód na podporu rozhodovania vo vedeckej, 
technickej a spoločenskej praxi 2013.  STU Bratislava 

5. – 6.12. 
2013 

22. Medzinárodný seminár „Výpočtová štatistika“. Bra-
tislava. 

5. - 6.12. 
2013 

Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov. 
Bratislava. 

priebežne Regionálne akcie. 
priebežne Diskusné popoludnia, prednášky . 

 
 
Od roku 2005 vydáva Spoločnosť vedecký recenzovaný časopis FO-

RUM STATISTICUM SLOVACUM, ISSN 1336-7420. Názov časopisu navrhol 
RNDr. Ján Luha, CSc., príslušné povolenia zabezpečil doc. Ing. Jozef Chaj-
diak, CSc.  

V decembri 1997 sme vytvorili internetovovú stránku SŠDS 
(http://www.ssds.sk). Webovská stránka obsahuje aktuálne informácie 
o činnosti SŠDS, o plánovaných akciách. Súčasťou stránky sú stanovy, 
zloženie Výboru, prihláška, prehľad organizovaných akcií, informácie 
o vedeckom recenzovanom časopise FORUM STATISTICUM SLOVACUM, 
vrátane všetkých doteraz vydaných čísiel časopisu, zborníky z konferencie 
Pohľady na ekonomiku Slovenska a Prehliadky prác mladých štatistikov 
a demografov a iné materiály.  

 
Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc. – RNDr. Ján Luha, CSc. 



Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV 

~ 49 ~ 

 

VEDECKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NÁUKU O KOVOCH PRI 

SAV 
 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Predsedníčka – prof. Ing. Margita Longauerová, CSc.,  
Podpredsedníčka – prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.  
Tajomník – doc. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. 
Hospodár – Ing. Pavol Štefánik, CSc. 

 
Členovia výboru:  

 
Ing. Martin Fujda, PhD. 
RNDr. Lucia Hrabčáková 
RNDr. Peter Ševc, PhD. 
 
Členovia revíznej komisie:  
 
Doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc. 
Ing. Svetozár Demjan 
 
Počet členov (2012): 111 
Adresa sídla: Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV, Račianska 

75, 831 02 Bratislava 3 
Kontakt  pavol.stefanik(at)savba.sk, margita.longauerova(at)tuke.sk, 
02/49268218 
Web spoločnosti: http://vsnk.sav.sk 
 

 
Charakteristika spoločnosti 
 
V roku 1966 bola založená "Československá vedecká spoločnosť pre náu-
ku o kovoch pri ČSAV". Medzi zakladajúcimi členmi boli aj významní ve-
deckí pracovníci zo Slovenska ako napr. akademik J. Čabelka, prof. Ing. J. 
Buša, CSc., doc. Ing. J. Havalda, CSc., doc. Ing. I. Hrivňák, CSc., doc. Ing. L. 
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Lakatoš, CSc., doc. Ing. M. Šlesár, CSc. (tituly sú z obdobia založenia Spo-
ločnosti). 

Činnosť tejto spoločnosti i počet členov sa postupne rozrastala. V roku 
1984 bolo členmi spoločnosti 273 tvorivých pracovníkov. Pobočky boli v 
Prahe, Plzni, Liberci, Brne, Ostrave, v Bratislave a Košiciach. 

Po rozdelení ČSFR v r. 1993 sa pôvodná spoločnosť rozčlenila na dve 
časti a na Slovensku vznikla "Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch"  
ako dobrovoľná výberová organizácia vedeckých, vedeckopedagogických 
a odborných pracovníkov odboru náuky o kovoch združených k spoločnej 
činnosti, ktorej účelom je podieľať sa na ďalšom rozvoji a zvyšovaní úrov-
ne náuky o kovoch v Slovenskej republike a na koncepčnej a prognostickej 
činnosti ako i na propagácii a realizácii výsledkov vedeckovýskumnej 
činnosti v spoločenskej praxi. V r. 2003 bola premenovaná na Vedeckú 
spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV a od toho roku má svoje logo, 
ktoré sa používa pri ňou organizovaných podujatiach a vydávaných publi-
káciách.  

Kým  pri rozdelení ČSFR mala pôvodná spoločnosť v SR 50 členov 
a v ČR asi 200 členov, v súčasnosti má Vedecká spoločnosť pre náuku o 
kovoch pri SAV 111 členov, ktorých väčšina pracuje v SAV alebo na tech-
nických univerzitách v Košiciach, Žiline, Bratislave a v Trnave. K hlavným 
činnostiam patrí usporadúvanie seminárov, prednášky zahraničných i 
domácich hostí, usporiadanie konferencií, vydávanie Správ Spoločnosti a 
ďalšie aktivity. 

Spoločnosť od r. 1997 organizuje v dvojročných intervaloch konferen-
ciu "Konštrukčné materiály". Prvé dve sa uskutočnili v Bratislave, tretia 
bola v máji 2001 v Košiciach, štvrtá bola v Bratislave (2003), piata v Trna-
ve (2005) a posledné štyri v Žiline (2007, 2009, 2011, 2013).         

    
Unikátna činnosť spoločnosti 

 
Naša Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV (ďalej len Spoloč-
nosť) sa pravidelne spolupodieľa na organizačnom zabezpečení  medziná-
rodného metalografického sympózia „METALLOGRAPHY“ ktoré sa koná 
pravidelne v trojročných intervaloch (ostatná konferencia sa uskutočnila 
v apríli 2013) v konferenčnom centre Academia v Starej Lesnej vo Vyso-
kých Tatrách so širokou medzinárodnou účasťou popredných odborníkov 
z Európy, Japonska a USA (priemerne do 200 účastníkov). 
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Spoločnosť sa taktiež podieľa i pri organizovaní niektorých ročníkoch 
medzinárodnej konferencie Lokálne mechanické vlastnosti a tiež medzi-
národnej konferencie Fraktografia.  

Naša Spoločnosť sa spolupodieľala na organizačnom zabezpečení kon-
ferencie TEAM 2011 - 3rd International Scientific and Expert Conference 
of the International TEAM Society (Technics, Education, Agriculture & 
Management) uskutočnenej 19. – 21. októbra  2011 na MTF STU v Trnave  

Spoločnosť od r. 1997 organizuje pravidelne v dvojročných intervaloch 
vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou "Konštrukčné materiály". 
Doteraz sa uskutočnilo celkom deväť podujatí v čítane tohtoročného .  

Spoločnosť pre svojich členov každoročne vydáva periodikum Správy 
vedeckej spoločnosti pre náuku o kovoch pri SAV, v ktorých ich informuje 
o činnosti Spoločnosti a tiež v nich publikuje niektoré výsledky výskumu 
najmä mladých vedeckých pracovníkov.  
 

Doc. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. – tajomník Spoločnosti 
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II. ODDELENIE 

 
VEDY O ŽIVEJ PRÍRODE A CHEMICKÉ VEDY 
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SLOVENSKÁ ALZHEIMEROVA SPOLOČNOSŤ 
 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Predseda – prof. MVDr. Michal Novák, DrSc. 
Podpredsedovia – prof . MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc. 
                                    prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc. 
Tajomníci – Ing. Alžbeta Veselá 
                       MUDr. Peter Kosoň, PhD. 

 
Členovia výboru:  
 
PaedDr. Mária Čunderlíková 
Doc. MUDr. Ľubomír Vražda 
Mgr. Mária Wirth, PhD. 

PhDr. Oľga Vársányiová 
MUDr. Táňa Hanisková 
Ing. Romana Orechová  

 
Členovia revíznej komisie:  
 
Dana Krkošeková 
 
Počet členov (2012): 190 
Adresa sídla: Mlynarovičova 21, 851 03 Bratislava 
Kontakt: 02 – 62 41 08 85 
Email: spolocnos(at)alzheimer.sk 
Web spoločnosti: www.alzheimer.sk 
 

 
Charakteristika spoločnosti 
 
Slovenská Alzheimerova spoločnosť (SAS) vznikla v roku 1998 ako ob-
čianske združenie venujúce sa pomoci ľuďom s Alzheimerovou chorobou 
s cieľom presadzovať ich práva a potreby a tak prispieť k vytvoreniu 
podmienok pre ich dôstojný život. Pri jej zrode stál Prof. MVDr. Michal 
Novák, DrSc., terajší riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV. Dodnes 
obe spoločnosti veľmi úzko kooperujú. 

Počas svojej existencie zrealizovala SAS niekoľko desiatok vedeckých 
prednášok a projektov pre zvýšenie kvality života ľudí s Alzheimerovou 
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chorobou a ich rodín. Jej pravidelnou činnosťou je vzdelávanie, osvetové 
podujatia, poradenstvo, vydávanie publikácií a podpora dotknutým rodi-
nám. SAS združuje ľudí, ktorých sa ochorenie bytostne dotýka, ďalej od-
borníkov pracujúcich v oblasti výskumu, prevencie, diagnostiky a terapie 
tejto choroby. Členská základňa 450 ľudí je členená na sekciu laickú 
a odbornú. 

V roku 2013 uplynie 15 rokov od založenia spoločnosti. V skratke to 
znamená 15 rokov: 

 
• osvetových aktivít a zvyšovania povedomia o Alzheimerovej chorobe 

na Slovensku, 
• propagácie vedy a výskumu Alzheimerovej choroby na Slovensku 
• pomoci pacientom trpiacim Alzheimerovou chorobou a ich rodinám, 
• publikovania informačných brožúrok a ich distribúcie trpiacim rodi-

nám, 
• vzdelávania personálu zdravotníckych a sociálnych zariadení, 
• preventívnych aktivít pre seniorov, 
• spolupráce so subjektami, ktorých cieľom je zlepšiť život pacientov 

s Alzheimerovou chorobou. 
 
SAS pravidelne iniciuje na Slovensku dve medzinárodné aktivity: 

v septembri Svetový deň Alzheimerovej choroby a v marci Týždeň mozgu. 
Od roku 2009 organizuje každoročne medzinárodnú konferenciu pre pro-
fesionálov zaangažovaných v práci s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou 
v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb pod ná-
zvom „Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzhei-
merovej choroby“, konferencia sa koná za účasti domácich aj zahranič-
ných prednášateľov. 

V rámci Slovenska rozširuje sieť svojich kontaktných miest, aby mohli 
byť informácie a pomoc pacientom a ich rodinám poskytnutá nielen 
v Bratislave a okolí, aj v ostatných častiach Slovenska. 

Snahou SAS je udržiavať intenzívny kontakt aj s medzinárodnými spo-
ločnosťami Alzheimer Disease International a Alzheimer Europe, ktorých 
je členom a na ktorých výročných konferenciách sa zástupcovia SAS podľa 
možností zúčastňujú. 
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Unikátna činnosť spoločnosti 

 
Medzinárodná konferencia  
Od roku 2009 každoročne organizujeme v Bratislave medzinárodnú kon-
ferenciu „Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzhe-
imerovej choroby“,  ktorá je určená všetkým profesionálom a odborným 
pracovníkom angažujúcim sa v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti 
o ľudí s demenciou. Má nadnárodný význam, príspevky prezentujú desiat-
ky hostí nielen zo SR, ale aj zo zahraničia. Program konferencie je rozdele-
ný do dvoch dní a jeho súčasťou sú okrem prezentovaných príspevkov aj 
workshopy, posterové prezentácie a sprievodné aktivity. Konferencie sa 
obvykle zúčastňuje približne 120 účastníkov, výstupom konferencie je 
zborník. 

 
Týždeň mozgu 
Toto celosvetové podujatie každoročne organizujeme v marci v spolupráci 
s Nadáciou MEMORY, Centrom MEMORY, Neuroimunologickým ústavom 
SAV od roku 2008. Vo svete je známe pod názvom Brain Awareness Week. 
V rámci neho sa na viacerých miestach Slovenska uskutočňujú osvetové 
aktivity na podporu verejného povedomia o ľudskom mozgu, o jeho fun-
govaní, o výskume, o ochorení ale aj prevencii ochorenia. Do akcie sa zapá-
jajú školy, knižnice, zariadenia sociálnych služieb, zdravotnícke zariade-
nia, regionálne úrady verejného zdravotníctva a územné spolky SČK. 

 
Svetový deň Alzheimerovej choroby 
V septembri si pravidelne pripomíname osvetovými podujatiami Svetový 
deň Alzheimerovej choroby, ktorý poukazuje na realitu, že ochorenie sa 
dotýka nielen samotných chorých ale aj ich blízkych príbuzných, ktorí 
nesú na svojich pleciach psychickú a ekonomickú záťaž.   

 
Vydané publikácie 
Pre zvyšovanie informovanosti vydávame a distribuujeme brožúrky 
a informačné letáky o Alzheimerovej chorobe a starostlivosti o človeka 
ňou postihnutého. Vydali sme brožúry: Alzheimerova choroba – Ako ďa-
lej?, Pomoc opatrovateľom. V roku 2011 sme vydali knihu americkej au-
torky Claudie J.Strauss Rozhovory s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou, 
ktorá prináša cenné rady pre komunikáciu s človekom s demenciou. 

 
Ing. Darina Grniaková 
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SLOVENSKÁ BOTANICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Predseda – RNDr. Milan Valachovič, CSc.  
Podpredseda – RNDr. Miroslava Luxová, CSc.  
Podpredseda – RNDr. Ján Kliment, CSc.  
Tajomník – RNDr. Pavol Mereďa, PhD. 
Hospodár – Viera Polakovičová 
 
Členovia výboru:  
 
RNDr. Milan Valachovič, CSc., BÚ SAV Bratislava 
RNDr. Miroslava Luxová, CSc., BÚ SAV Bratislava 
RNDr. Ján Kliment, CSc., Bot. záhrada UK, Blatnica 
RNDr. Pavol Mereďa, PhD., BÚ SAV Bratislava 
Viera Polakovičová, BÚ SAV Bratislava 
Ing. Pavol Eliáš PhD., AF SPU Nitra 
RNDr. Eleonóra Michalková, CSc., BÚ SAV Bratislava  
 
Členovia revíznej komisie:  
 
Mgr. Katarína Hegedüšová, PhD., BÚ SAV Bratislava 
Ing. Richard Hrivnák, PhD., BÚ SAV Zvolen  
 
Počet členov (2012): 404 
Adresa sídla: Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9,  

841 01 Bratislava 4 
Kontakt: pavol.mereda(at)savba.sk, 02 5942 6164 
Web spoločnosti: www.sbs.sav.sk 
 

 
Charakteristika spoločnosti 
 
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV (ďalej len Spoločnosť), patrí poč-
tom členov k pomerne veľkým spoločnostiam združeným pri Slovenskej 
akadémii vied (ďalej SAV). Počet jej členov je dlhodobo ustálený okolo 
čísla 400. Združuje záujemcov o botaniku v tom najširšom zmysle, od fy-
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ziológov po systematických botanikov a geobotanikov a od algológov, cez 
lichenológov a bryológov až po ľudí zaujímajúcich sa o ochranu prírody. 
Okrem slovenských botanikov, združuje taktiež viacero českých a poľ-
ských členov, ako aj niekoľko pôvodom síce slovenských vedeckých pra-
covníkov žijúcich a pôsobiacich však dlhodobo v zahraničí. Jej partner-
skými organizáciami v zahraničí sú najmä Česká botanická spoločnosť, 
Česká algologická spoločnosť, Česká spoločnosť experimentálej biológie 
rastlín, Federácia európskych algologických spoločností (FEPS) a Federá-
cia európskych spoločností rastlinnej biológie (FESPB). 

Spoločnosť vznikala postupne osamostatňovaním sa z materskej Čes-
koslovenskej botanickej spoločnosti so sídlom v Prahe. Prvá samostatná 
slovenská organizačná jednotka sa v rámci Československej botanickej 
spoločnosti (ČSBS) začala tvoriť v roku 1945, kedy bol vytvorený „Odbor 
pre Slovensko“ so sídlom v Bratislave. V roku 1955 bol odbor premenova-
ný na „Československú botanickú spoločnosť na Slovensku“, ktorej pred-
sedami boli Ján Martin Novacký a po ňom Ján Futák. V roku 1962 prešla 
Spoločnosť pod SAV a názov zmenila na „Československá botanická spo-
ločnosť pri SAV“. Od roku 1966 sa po ďalšej reorganizácii začal používať 
terajší názov Spoločnosti. Jej predsedami v tomto období boli postupne 
ďalší významní botanici ako Dezider Magic, Eduard Krippel, Ján Michalko, 
František Benčať, František Hindák, Oľga Erdelská a Igor Mistrík. 

Spoločnosť má sídlo v Bratislave a popri ňom fungujú tri pobočky: Zá-
padoslovenská, Stredoslovenská a Východoslovenská s centrami v Nitre, 
Zvolene a Košiciach. Podľa zamerania výskumu sa spoločnosť člení na 
odborné sekcie (algologická, dendrologická, fyziologická, sekcia pre vý-
skum synantropnej flóry a vegetácie a sekcia systematickej botaniky a 
geobotaniky), pracovné skupiny (lichenologická, populačnej biológie rast-
lín) a komisie (napr. pre nomenklatúru domácich alebo cudzokrajných 
rastlín, ochranu prírody, prácu s mládežou a pod.). 

Spoločnosť sa vo svojej činnosti zameriava na nasledovné oblasti: (1) 
finančne a organizačne podporuje rozvoj slovenskej botaniky podnecova-
ním a usmerňovaním vedeckej a vedecko-organizačnej práce a realizova-
ním vybraných projektov botanického výskumu, (2) orientuje záujem 
členov na riešenie najnaliehavejších a najvýznamnejších otázok z hľadiska 
potrieb ochrany flóry a vegetácie Slovenska, (3) organizuje, prehlbuje a 
koordinuje spoluprácu svojich členov, (4) prispieva k zvyšovaniu odbor-
nej úrovne svojich členov, (5) predkladá príslušným odborným a štátnym 
orgánom SR podnety a návrhy, týkajúce sa problematiky botaniky a vege-
tácie Slovenska, (6) oceňuje členov i nečlenov za významné výsledky. 
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Najvýznamnejší členovia Spoločnosti sú oceňovaní titulmi Zaslúžilý 
alebo Čestný člen. Okrem toho Spoločnosť udeľuje na počesť slovenského 
botanika Jozefa Ľudovíta Holubyho (1836–1923). Holubyho pamätnú 
medailu a mladým členom Spoločnosti do 30 rokov je udeľovaná na po-
česť iného významného slovenského botanika doc. Dr. Pavla Sillingera 
(1905–1938) Cena Pavla Sillingera. 

 

Unikátna činnosť spoločnosti 

 
Spoločnosť organizuje každoročne približne 30 vedeckých alebo vedecko-
popularizačných prednášok, ktoré sa konajú najmä v jej centrách v Brati-
slave, Nitre, Zvolene a v Košiciach. Okrem nich usporadúva tematicky 
špecializované vedecké alebo pracovné semináre, kurzy a konferencie, 
venované buď jubileám významných členov Spoločnosti alebo problémom 
jednotlivých botanických vedných oblastí. 

K špecifickým a medzi členmi ale aj nečlenmi veľmi populárnymi 
podujatiami Spoločnosti sú botanické exkurzie, ktorých sa ročne uskutoč-
ní niekoľko do zaujímavých oblastí Slovenska. Každé tri roky sú okrem 
toho v spolupráci s Českou botanickou spoločnosťou usporadúvané Flo-
ristické kurzy, kde sa záujemcovia učia priamo v teréne spoznávať vyššie 
rastliny. Floristické kurzy prebiehajú 1 týždeň, vždy v inom kúte Sloven-
ska a účastní sa ich 100-150 záujemcov. Okrem uvedených aktivít, Spoloč-
nosť taktiež podporuje rôzne súťaže s botanickým, resp. prírodovedným 
zameraním, ako sú Biologická olympiáda, súťaž Liečivé rastliny a pod. 

Od roku 1979 Spoločnosť vydáva vlastný informačno-odborný časopis 
„Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti“. Časopis uverejňuje okrem 
výročných informácií o aktivitách Spoločnosti a jej členoch aj pôvodné 
vedecké príspevky venované najmä výsledkom floristického a fytocenolo-
gického výskumu Slovenska. Od roku 2008 vychádza časopis 2-krát ročne 
v náklade ca 470 ks a jeho rozsah sa ustálil na približne 300 stranách roč-
ne. Novšie čísla časopisu sú voľne prístupné aj na internete. Približne raz 
ročne vydáva Spoločnosť aj osobitné číslo časopisu, nazývané „Supple-
ment“, ktorý je venovaný tematicky ucelených príspevkom, resp. obsiah-
lejším štúdiám. Členovia Spoločnosti sa okrem toho významne podieľajú 
aj na vydávaní ďalších slovenských botanických periodík, ako napr. Biolo-
gia, Thaiszia, Reussia atď. 

 
RNDr. Pavol Mereďa, PhD. – RNDr. Milan Valachovič, CSc. 
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SLOVENSKÁ EKOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV 
 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Predseda – RNDr. Zita Izakovičová, PhD. 
Podpredseda – prof. Ing. Ivan Vološčuk, DrSc.  
Tajomník – doc. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. 
Hospodár – RNDr. Milena Moyzeová, PhD. 

 
Členovia výboru (2013):  

 
RNDr. Zita Izakovičová, PhD. ÚKE SAV, Bratislava  
RNDr. Milena Moyzeová, PhD. ÚKE SAV, Bratislava  
RNDr. Peter Gajdoš, CSc., ÚKE SAV, Nitra  
Prof. Ing. Ivan Vološčuk, DrSc., ÚVaV Univerzity M. Belu v Banskej Bystrici 
Prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD., UKF, Nitra  
Doc., RNDr. František Petrovič, PhD., UKF, Nitra  
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD., UKE SAV, UKF, Nitra  
 
Členovia revíznej komisie (2013):  
 
Doc. PeaDr. S. David, PhD., UKF, Nitra  
Doc., Mgr. Ivan Baláž, PhD., UKF Nitra 
Ing. Dagmar Štefunková 
 
Počet členov (2012): 93 
Adresa sídla: Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV, KEF, FPV UKF 

v Nitre, Trieda A. Hlinku 1, 949 01 Nitra 
Kontakt: zita.izakovicova(at)savba.sk 
Web spoločnosti: www.sekos.sav.sk 
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Charakteristika spoločnosti 
 
Slovenská ekologická spoločnosť bola založená pred dvadsiatimi rokmi na 
podporu rozvoja ekológie ako vedy na Slovensku. Spoločnosť vyvíja kon-
cepčnú činnosť v oblasti ekológie, organizuje, prehlbuje a koordinuje spo-
luprácu svojich členov pôsobiacich vo vede, na školách a v praxi, snaží sa 
pomáhať svojim členom v ich odbornej činnosti a prispievať k zvyšovaniu 
ich odbornej úrovne so zvláštnym zreteľom na mladých pracovníkov. 
Dôležitou súčasťou práce Spoločnosti je rozširovanie a sprístupňovanie 
nových poznatkov ekologickej teórie a praxe. Spoločnosť podporuje výuč-
bu ekológie a environmentalistiky na univerzitách, postgraduálne štú-
dium, ale tiež ekologické a environmentálne vzdelávanie na základných 
a stredných školách. Dnes má SEKOS okolo stovky členov, z toho 20 čest-
ných. Zvlášť treba oceniť záujem mladých ekológov o členstvo v SEKOS.  

V rámci trvania SEKOS pôsobili viaceré sekcie, ktoré sa postupne modi-
fikovali, niektoré zanikli, niektoré pretrvali. Išlo o nasledovné sekcie: sek-
cia všeobecnej a teoretickej ekológie, populačnej ekológie, ekológie eko-
systémov, krajinnej ekológie, environmentálnej ekológie, aplikovanej eko-
lógie a sekcia ekológie vysokých pohorí. V súčasnosti  v rámci SEKOS  pô-
sobia tri sekcie: 

• Sekcia aplikovanej ekológie – jej cieľom  je transformácia a pre-
nos ekologických poznatkov z oblasti teoretickej do roviny aplikačnej s 
cieľom usmernenia rozvoja ľudských aktivít v krajine v súlade s jej krajin-
noekologickými podmienkami a procesmi. Snahou tohto procesu trans-
portu ekologických poznatkov do jednotlivých sfér spoločenského rozvoja, 
ktorý vo všeobecnosti možno nazvať ekologizáciou hospodárenia v kraji-
ne je jednak prevencia vzniku  ako i eliminácia súčasných ekologických a 
environmentálnych problémov.  

• Sekcia teoretickej ekológie - úlohou sekcie je sledovať najnovšie 
poznatky zo všeobecnej a teoretickej ekológie a informovať o nich odbor-
nú verejnosť pomocou recenzií najnovšej literatúry a krátkych informácií. 
Bez poznania obecných ekologických javov, všeobecných zákonitostí vzá-
jomných vzťahov organizmov a ich prostredia, bez dobrých teoretických 
základov sa nezaobíde ani jedna zo “špeciálnych ekológií”.  

• Sekcia ekologickej a environmentálnej výchovy - zameriava sa 
na problematiku environmentálneho vzdelávania a výchovy na všetkých 
stupňoch školského systému. 

Medzi významné aktivity Spoločnosti patrí  organizovanie seminárov 
a sympózií z viacerých oblastí ekológie. Pravidelne v dvojročných interva-
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loch SEKOS organizuje Ekologické dni a semináre z Populačnej ekológie, 
ťažiskovo zamerané na invázne druhy. Okrem toho je SEKOS spolu 
s Komisiou pre životné prostredie SAV spoluorganizátorom   významných 
národných pravidelne organizovaných konferencií z cyklu Diskusie ku 

koncepcii a implementácii trvalo udržateľného rozvoja v SR, kde sa 
v pravidelných intervaloch hodnotí pokrok v napĺňaní kritérií a princípov 
trvalo udržateľného rozvoja v podmienkach SR.  

Členovia SEKOS sa tiež zúčastňujú mnohých vedeckých a odborných 
podujatí, kde prezentujú najnovšie vedecké výstupy z oblasti slovenskej 
ekológie, publikovali a publikujú množstvo príspevkov vo vedeckých i 
odborných časopisoch.  

Významná je aj jej výchovno-vzdelávacia  a osvetová činnosť. Spoloč-
nosť podporuje výučbu ekológie na univerzitách, postgraduálne štúdium, 
ale tiež ekologické a environmentálne vzdelávanie na školách všetkých 
stupňov.  Pravidelne organizuje osvetovo-popularizačné aktivity 
z príležitosti Dňa Zeme a Svetového Dňa životného prostredia. Nezanedba-
teľnou činnosťou SEKOS je aj prezentácia a propagácia výsledkov jednak 
spoločnosti, ako celku, ale aj jej jednotlivých členov. Prezentačná činnosť 
je zabezpečovaná posterovými prezentáciami na rôznych podujatiach, ako 
je Incheba, Agrokomplex, ale aj na ostatných vedeckých podujatiach.  

SEKOS pôsobí aj ako poradný orgán pre mnohé organizácie, najmä pre 
exekutívu.  Viacerí členovia SEKOS pôsobia v odborných komisiách pri 
vláde, pri Ministerstve životného prostredia a svojimi poznatkami pri-
spievajú k tvorbe expertíz, zákonov, vyhlášok a pod. V tomto smere sú 
významné najmä aktivity členov SEKOS pri tvorbe nového zákona o 
ochrane prírody a krajiny a pri tvorbe novej zonácie TANAP-u.  

V posledných rokoch SEKOS prešla výraznými administratívnymi 
zmenami. Vedecké spoločnosti boli priradené pod gesciu jednotlivých 
ústavov SAV. SEKOS prešla pod patronát Ústavu krajinnej ekológie.         

    
 

Unikátna činnosť spoločnosti 

Významná je aj editorská činnosť SEKOS.  Takmer od začiatku SEKOS vy-
dáva pravidelne informačný SEKOS Bulletin s periodicitou 1x ročne, ktorý 
je obľúbený nielen medzi členmi SEKOS ale aj medzi ostatnými vedeckými 
spoločnosťami.  Bulletin je určený na vzájomnú výmenu informácií, názo-
rov, námetov a skúseností o súčasnom stave a vývoji ekológie ako vednej 
disciplíny na Slovensku a v zahraničí medzi členmi Spoločnosti. Slúži ako 
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prostriedok efektívnej komunikácie a plní funkciu informátora predo-
všetkým dovnútra spoločnosti. Výraznou  mierou prispieva k formovaniu 
názorov, k zjednocovaniu ekologickej terminológie a k zvyšovaniu úrovne 
ekologického výskumu a výučby ekológie na Slovensku 

Od roku 2010 vydáva spoločnosť časopis Ekologické štúdie s periodi-
citou 2x ročne. Časopis má medzinárodnú redakčnú radu a je venovaný 
aktuálnym problémom ekológie a príbuzných vedných disciplín (krajinná 
ekológia, geografia a pod.). Do roku 2008 vychádzal nepravidelne ako 
vedecký recenzovaný zborník až po číslo 7. V roku 2010 sa  pretransfor-
moval na vedecký časopis Ekologické štúdie. Momentálne vychádzajú čísla 
tretieho ročníka. Snahou bolo vykryť priestor pre publikovanie pôvod-
ných prác z oblasti ekológie a environmentalistiky v slovenskom jazyku. 

SEKOS pravidelne každoročne udeľuje Cenu mladým vedeckým pra-
covníkom  za publikovanie pôvodných vedeckých prác ekologického za-
merania nie starších ako tri roky. Cena je nielen ocenením aktivity mla-
dých vedeckých pracovníkov ale aj motiváciou pre ich ďalšiu vedeckú 
činnosť.  

SEKOS je členom medzinárodných organizácií, a to: IUCN a Európskej 
ekologickej federácie (EEF): IUCN   je najvýznamnejšou medzinárodnou 
mimovládnou organizáciou na ochranu prírody a prírodných zdrojov 
a trvalo udržateľný rozvoj.  

EEF je združením ekologických spoločností jednotlivých krajín Európy. 
Slovensko participovalo na organizácií viacerých kongresov a workshopov 
organizovaných EEF – Grécko, Lipsko a pod. Tento rok na  EEF kongrese, 
ktorý sa bude konať v Londýne bude SEKOS opäť organizovať workshop, 
na tému: Biodiverzita versus krajinná diverzita. Základným cieľom 
workshopu je identifikovať hlavne nedostatky, problémy a tiež zadefino-
vať základné výzvy v oblasti integrovaného výskumu  biodiverzity a kra-
jinnej diverzity.  Slovenskí vedci prichádzajú z výzvou preklenutia tradič-
ného prístupu k ochrane biodiverzity zameraného len na hodnotenie bioty 
a jeho nahradenia geosystémovým prístupom, t. j. zohľadnenia úlohy kra-
jinného prostredia, ako životného priestoru nielen človeka, ale  aj všet-
kých ostatných životných foriem.  
 

RNDr. Zita Izakovičová, PhD.  
RNDr. Milena Moyzeová, PhD.  

Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. 
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SLOVENSKÁ IMUNOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV 
 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Predseda – prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.  
Podpredseda – doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.  
Podpredseda – MUDr. Mojmír Vrlík, CSc.  
Vedecký sekretár – doc. Ing. Eva Jahnová, CSc. 
Hospodár-pokladník – RNDr. Elena Tibenská, PhD. 
 
Členovia výboru:  
 
Prof. RNDr. Eva Kontseková, DrSc. 
Prof. MVDr. Michal Novák, DrSc. 
Doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.  
Doc. RNDr. Peter Filipčík, CSc.  
Doc. RNDr. Marián Bukovský, PhD.  
Doc. MUDr. Peter Čižnár, PhD.n 
Prof. MVDr. Ivan Mikula, DrSc. 
Doc. MUDr. Mária Šustrová, CSc.  
 
Členovia revíznej komisie (2012 – 2014):  
 
Doc. RNDr. Vladimír Bošák, PhD. − predseda  
 MUDr. Daniel Kuba, PhD. − člen 
 
Počet členov (2012): 165 
Adresa sídla: Imunologický ústav Lekárskej fakulty UK, Odborárske nám. 
14, 813 72  Bratislava 1 
Kontakt: Prof. MUDr. Milan Buc, DrSc. - milan.buc(at)fmed.uniba.sk, +02 

59357398; 0905 418 752 
Web spoločnosti: http://www.imunologickaspolocnost.estranky.sk 
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Charakteristika spoločnosti 
 
 
Začiatky slovenskej imunológie sa spájajú s čs. imunológiou, ktorej vznik 
možno datovať do šesťdesiatych rokov 20. storočia. V tom čase začali 
vznikať špecializované imunologické pracoviská na Československej aka-
démii vied (ČSAV) a ako súčasť ústavov lekárskej mikrobiológie na lekár-
skych fakultách v Prahe, Plzni, Hradci Králové, Bratislave a Košiciach. Ob-
zvlášť významné bolo postavenie imunológie v Prahe, na Československej 
akadémii vied. Tu sa imunológia rozvíjala v rámci Mikrobiologického ús-
tavu ČSAV, kde bolo zriadené Imunologické oddelenie (vedúci akademik J. 
Štrezl). Rozvoju imunológie pomáhali aj pracovníci na Ústave biológie 
a genetiky ČSAV (vedúci akademik M. Hašek) a Biochemického ústavu 
ČSAV (vedúci akademik F. Šorm). Tieto pracoviská vytvorili centrum imu-
nológie známe v Európe ako „Pražská imunologická škola“. Pracovníci 
uvedených ústavov usporadúvali v Libliciach sympóziá, na ktorých sa 
zúčastňovali vtedajšie  svetové imunologické špičky; spomeňme len nie-
ktorých: F.M. Burnet, G. Nosal, J. Humphrey, P. Grabar, A. Fagreus, J. Wit-
zgel, B. Benacerraf,  R. Porter, mnoho iných. Zo sympózií vždy vychádzal 
i zborník v angličtine. Po r. 1968 viacerí pracovníci z uvedenej skupiny 
odsúdili vstup vojsk Varšavskej zmluvy do Československa a emigrovali. 
To malo za následok, že aj ostatní pracovníci angažovaní v tvoriacej sa 
imunologickej komunite sa stali pre vtedajší režim nespoľahlivými.  

V roku 1969 vznikla Medzinárodná únia imunologických spoločností 
(IUIS) a krátko potom aj Európska federácia imunologických spoločností 
(EFIS), ale československí imunológovia sa dlhý čas nemohli stať jej člen-
mi, lebo vtedajší režim nedovolil založenie samostatnej imunologickej 
spoločnosti. Imunológovia sa však nevzdali a v r. 1973 tento problém vy-
riešili tým, že namiesto nezávislej imunologickej spoločnosti založili Imu-
nologickú sekciu Československej biologickej spoločnosti; jej prvým pred-
sedom sa stal akademik J. Šterzl.   Prvá prezentácia imunologických prác 
československých imunológov v rámci tejto samostatnej sekcie sa usku-
točnila na 9. výročnom zjazde Československej mikrobiologickej spoloč-
nosti r. 1971. Roku 1970 vyšlo prvé číslo Imunologického zpravodaja, 
oficiálneho periodika československých a neskôr českých a slovenských 
imunológov; vychádza dodnes. V r. 1976 sa v Brne pod predsedníctvom 
prof. MUDr. Jindřicha Lokaja, CSc. uskutočnil 1. kongres  českých 
a slovenských imunológov. Druhý kongres bol v r. 1979 v Martine a potom 
sa konal každé nasledujúce tri roky striedavo v českých a slovenských 
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mestách. V tomto období sa práce v rámci spoločnosti zúčastňovalo asi 
500 českých a 160 slovenských účastníkov. 

   Roku 1986 bola založená Československá imunologická spoločnosť 
(ČSIS), ktorá sa ihneď stala aj členom medzinárodných imunologických 
spoločností „International Union of Immunological Societies“ (IUIS) a 
„European Federation of Immunological Societies“ (EFIS). Prvým predse-
dom sa stal akademik Ján Štefanovič. Po rozdelení Československa v roku 
1993 vznikla na Slovensku samostatná Slovenská imunologická spoloč-
nosť (SIMS), ktorá sa ustanovila na valnom zhromaždení v Bratislave 7. 
apríla 1993. SIMS bola podľa platných predpisov registrovaná Minister-
stvom vnútra SR, má schválené stanovy a je riadnym členom IUIS a EFIS. 
Jej predsedom bol zvolený prof. Ing. Miroslav Ferenčík, DrSc. V roku 2006 
predsedníctvo prevzal prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc. a od r. 2012 túto 
funkciu zastáva prof. MUDr. Milan Buc, DrSc. 

      SIMS úzko spolupracuje nielen s partnerskou spoločnosťou v ČR 
(ČIS), ale aj s Českou a Slovenskou spoločnosťou pre alergológiu a klinickú 
imunológiu. Sú to odbory, ktoré sa do určitej miery osamostatnili 
z pôvodnej (teoretickej) imunológie a to nielen pre nové poznatky, ale 
najmä pre potreby praktickej medicíny. Na Slovensku vychádza od r. 1993 
časopis Klinická imunológia a alergológia. Vydáva ho ČSAKI a SSAKI 
v Bratislave; vedúcim odborným redaktorom je doc. MUDr. Peter Pruži-
nec, CSc., mim. prof. 

V rámci VŠ vznikali špecializované imunologické pracoviská, ktoré sa 
zaoberali nielen výskumnou činnosťou, ale aj výučbou imunológie. Prvým 
takýmto pracoviskom bolo od r. 1966 Výskumné laboratórium imunológie 
UK, ktoré bolo lokalizované na Lekárskej fakulte UK a ako samostatná 
jednotka fungovalo až do roku 1991, kedy splynulo s novovytvoreným 
Imunologickým ústavom LFUK ako nasledovníkom predchádzajúcej Ka-
tedry mikrobiológie a imunológie LFUK. Imunológia sa prednáša na lekár-
skych fakultách v Bratislave, Martine, Košiciach, ale aj na Univerzite vete-
rinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, na Farmaceutickej fakulte UK, 
na Prírodovedeckej fakulte UK a ako imunochémia aj na Chemickotechno-
logickej fakulte Technickej Univerzity v Bratislave. Imunologické pracovi-
ská pôsobili a pôsobia aj v rámci SAV, a to na Virologickom, Chemickom 
a v ostatnej dobe najmä na Neuroimunologickom ústave SAV, ktoré patrí 
k špičkovým pracoviskám svojho druhu vo svete.        
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Unikátna činnosť spoločnosti 

 
Aktivita Slovenskej imunologickej spoločnosti (SIMS) sa premieta najmä 
v usporadúvaní vedeckých podujatí. Každé tri roky spolu s Českou imuno-
logickou spoločnosťou usporadúvame Imunologický kongres, ktorého 
konanie je raz v ČR a raz na Slovensku. Okrem toho sa SIMS podieľa aj na 
akciách organizovaných Slovenskou spoločnosťou pre alergológiu 
a klinickú imunológiu (SSAKI) a na každoročných konferenciách organizo-
vaných Martinským centrom imunológie, resp. na menších akciách uspo-
radúvaných inými odbornými spoločnosťami, napr. reumatologickou či 
pediatrickou. Samozrejme aspoň niektorí členovia sa zúčastňujú aj na 
medzinárodných kongresoch pod záštitou IUIS (International Union of 
Immunological Societies) či EFIS (European Federation of Immunological 
Societies) a na kongresoch o autoimunite (International Congress on Au-
toimmunity). Obzvlášť treba zvýrazniť organizovanie medzinárodnej 
akcie „Tatra Immunology Conference“, ktorá sa koná každé tri roky vo 
Vysokých Tatrách, na Štrbskom plese. Túto konferenciu spoluorganizuje-
me s imunologickým spoločnosťami Veľkej Británie, Rakúska a Čiech a má 
oficiálnu podporu EFIS. Podobne sa spolupodieľame na organizovaní kon-
gresov stredouerópskych imunologických spoločností (Joint Meetings of 
Middle-European Societies for Immunology and Allergology). 

SIMS podporuje vedecko-výskumnú aktivitu svojich mladých členov 
(do 35 rokov) každoročným udeľovaním „Cena za najlepšiu publikáciu“ 
roka, ktorá sa oficiálne odovzdáva pri príležitosti konania sa „Martinských 
dní imunológie“. 

SIMS v súčasnosti nevydáva vlastný časopis (predtým sa podieľala na 
vydávaní časopisu „Imunologický zpravodaj“), ale podieľa sa na publiko-
vaní v časopise „Klinická imunológia a alergológia“, ktorý vydáva Sloven-
ská spoločnosť pre klinickú imunológiu a alergológiu“. Máme svoju webo-
vú stránku (http://www.imunologickaspolocnost.estranky. sk), kde mož-
no nájsť tiež viaceré publikácie, PWP-prezentácie a pod. Okrem toho sa tu 
členovia oboznámia z históriou spoločnosti a jej aktuálnymi problémami. 
 

Prof. MUDr. Milan Buc, DrSc. − predseda 
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SLOVENSKÁ CHEMICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV 
 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Predsedníčka – Ing. Mária Omastová, DrSc. 
Podpredseda – prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.  
Hospodárka – Ing. Zuzuna Hloušková   
Vedecká tajomníčka – RNDr. Dalma Gyepesová, CSc.  

 
Predsedníctvo Slovenskej chemickej  spoločnosti pri SAV na roky 
2013 – 2016:  

 
Prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.  
RNDr. Katarína Javorová, PhD.  
RNDr. Monika Jerigová, PhD.  
Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD.  
Ing. Andrej Kolarovič, PhD.  
Ing. Vladimír Mastihuba, PhD.  
Doc. Ing. Ján Reguli, CSc.  
RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.  
 
Revízna komisia Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV na roky 
2013 – 2016:  
 
Ing. Michal Korenko, PhD. – predseda 
RNDr. Slávka Hamuľaková, PhD.  
Doc. RNDr. Renáta Oriňáková, PhD.  
 
Počet členov (2012): 853 
Adresa sídla: Radlinského 9, 812 15 Bratislava 
Kontakt: Tel.: 02 – 5249 5205, e-mail: schs(at)chtf.stuba.sk 
Web spoločnosti: http://www.schems.sk 
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Charakteristika spoločnosti 
 

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV (SCHS) bola založená v roku 
1929, v súčasnosti má približne 900 členov a je členkou Asociácie sloven-
ských chemických a farmaceutických spoločností a členskou spoločnosťou 
európskej asociácie pre chemické a molekulárne vedy (EuCheMS). Členo-
via SCHS pracujú v dvadsiatich šiestich odborných skupinách v Bratislave, 
Košiciach, Novákoch, Trnave a Banskej Bystrici. V rámci vytvorenej  Aso-
ciácie slovenských  chemických a farmaceutických spoločností úzko spo-
lupracujú so Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie, Slovenskou 
spoločnosťou chemického inžinierstva a so Slovenskou farmaceutickou 
spoločnosťou.  

SCHS podporuje úlohy, ktoré si chémia a chemici stavajú do popredia. 
Súčasný život je nevyhnutne spojený s úspechmi v chémii. Vďaka chémii 
mnoho ľudí má dnes dostatok potravín, dostatočné množstvo účinných 
liečiv a veľa odborov širokú paletu nových materiálov, ktoré nám sprí-
jemňujú náš každodenný život. Slovenskí chemici si uvedomujú, že pri 
hľadaní nových metód, účinných prostriedkov a materiálov majú zodpo-
vednosť  za budúce generácie, životné prostredie ako aj za neustále sa 
zvyšujúci životný štandard. 

K základným aktivitám SCHS partrí od r. 2005 vydávanie časopisu 
ChemZi, ktorý nahradil Bulletin SCHS, a v novej forme s príspevkami 
z vedeckej a pedagogickej chemickej činnosti, informáciami o dianí v SCHS 
a s ďalšími zaujímavými príspevkami vychádza dvakrát ročne.  

Najväčším odborným podujatím je tradčný Zjazd chemických spoloč-
ností, ktorý v nepárnych rokoch organizuje SCHS na Slovensku a v párnych 
sesterská Česká chemická spoločnosť na českom území. V roku 2013 to 
bude jubilejný 65. Zjazd chemikov, na ktorý pozvanie prijala nositeľka 
Nonelovej ceny za chémiu z r 2009, prof. Ada Yonath. Bude patriť 
k významým návštevám, ktoré poctili neše zjazdy, ako boli laureáti Nobe-
lovej ceny A. Zewail a G. Ertl. 

K dlhodobým aktivitám SCHS patrí organizovanie prednášok v cykle 
Chemické horizonty, kde tradične trikrát v jarnom a trikrát v jesennom 
cykle odznievajú prednášky popredných slovenských aj zahraničných 
chemikov.  

Podieľame sa aj na organizovaní národného kola Chemickej olympiády. 
Vytvorili sme sériu postrov s názvom Míľniky chémie, ktoré sa stali súčas-
ťou putovej výstavy. Pri jej tvorbe sa využili materiály Americkej chemic-
kej spoločnosti, ktoré sa rozšírili o vybrané reálie chémie na Slovensku.  
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V roku 2011 do globálneho experimentu Voda – chemické riešenie sa 
vďaka iniciatíve národného koordinátora a učiteľov chémie zapojilo a do 
celosvetovej databázy výsledky zaslalo vyše 1 100 žiakov a študentov z 30 
škôl z celého Slovenska. Najmä pre žiakov a študentov bola určená inter-
aktívna výstava v Prírodovednom múzeu SNM Chémia pre budúcnosť, pre 
život; ktorá vznikla v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied.  

Akýkoľvek pokrok v upozorňovaní na úlohy a význam chémie pre kva-
litu života celej spoločnosti je a bude podmienený schopnosťou a ochotou 
čo najväčšieho počtu členov SCHS i všetkých profesionálnych chemikov 
nielen deklaratívne, ale aktívne sa venovať aj činnostiam takéhoto charak-
teru. Chémia mala, a aj má na Slovensku dôležité postavenie i pozoruhod-
né osobnosti.  

Chceme ponechať priestor aj mladej generácii na vlastnú aktivitu. Prá-
ve takýto prístup totiž podporuje záujem, očakávania a tvorivosť adresá-
tov akejkoľvek ponuky. Kľúčovým adresátom aktivít upozorňujúcich na 
úlohy a význam chémie pre kvalitu života celej spoločnosti je a zostáva 
široká verejnosť, predovšetkým však žiaci, študenti a ich učitelia chémie. 
Uvedomujeme si aj potrebu užšej spolupráce s decíznou sférou a žurnalis-
tami, tu zatiaľ hľadáme efektívny spôsob zintenzívnenia spolupráce.  

Hoci Medzinárodný rok chémie 2011 trval oficiálne jeden rok, jeho 
motto Chémia – náš život, naša budúcnosť je nadčasové a zostáva 
v platnosti aj na ďalšie roky. Želajme si, aby sme ho dokázali správne na-
pĺňať a aj takto potvrdili sebe aj celej verejnosti, že chémia a chemici svo-
jou činnosťou a rozvojom tejto vednej disciplíny prispievajú neustále 
k zvyšovaniu kvality života celej spoločnosti.         

    
 

Unikátna činnosť spoločnosti 

 
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV (SCHS) aktívne pôsobí po celé 
obdobie svojej existencie, vyzdvihnúť by sme chceli posledné roky pôso-
benia spojené s unikátnymi udalosťami v celosvetovom meradle. Rok 
2011 bol Medzinárodným rokom chémie a jeho  mottom bolo Chémia – 
náš život, naša budúcnosť. V tomto roku sa počet aktivít SCHS znásobil.  Zo 
spektra aktivít, ktoré s garanciou alebo s účasťou SCHS a jej členov pre-
behli v roku 2011 vyberáme nasledovné:  

17. januára 2011 bola v Bratislave inaugurovaná slovenská poštová 
známka venovaná Medzinárodnému roku chémie 2011. Koncom januára 
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sme túto známku predstavili aj na otvorení Medzinárodného roku chémie 
v budove UNESCO v Paríži, za aktívnej účasti slovenskej delegácie chemi-
kov. 

Vo februári sme pripravili súťaž plagátov pre žiakov základných 
a stredných škôl na tému „Chémia na každý deň“ a uskutočnilo sa aj celo-
štátne kolo Chemickej olympiády kategórie A, E a F.  

Ťažiskovou akciou v apríli bol medzinárodný veľtrh Chemistry Slova-
kia 2011 (v spolupráci s Inchebou, a. s.). Na tomto veťtrhu sa začalo s glo-
bálnym experimentom  Voda – chemické riešenie.  

Spoločne s Centrom vedecko-technických informácií SR v Bratislave 
odznela 7. 4. prednáška Ing. L. Rychlej, DrSc., a Ing. J. Rychlého, DrSc., 
z Ústavu polymérov SAV pod názvom Životnosť plastov – ohrozené plasty v 
umení. Prednáška bola súčasťou cyklu Chemické horizonty, ktorý pravidel-
ne pripravuje SCHS. Po prednáške bola v priestoroch budovy sprístupnená 
výstava pod názvom Chémia a technika v umení – Obrazy a objekty, v rámci 
ktorej predstavili svoje diela výtvarní umelci O. Fintora (objekty) a M. 
Rašla (obrazy). Benefičným koncertom 9. 4. 2011 k Svetovému dňu kon-
taktnej šošovky sme pripomenuli jej tvorcu, významného československé-
ho chemika, akademika O. Wichterleho.  

V máji sa uskutočnila v Bratislave Medzinárodná výročná konferencia 
Asociácie tematickej siete Európskeho chemického a chemicko-
inžinierskeho vzdelávania – EC2E2N & ECTNA Meeting 2011. 

Dominantným podujatím v septembri 2011 bol 63. zjazd chemikov s 
plenárnou prednášateľkou prof. Nicole J. Moreau, prezidentkou IUPACu, 
ako aj kolokvium k Medzinárodnému roku chémie 2011 s cieľom defino-
vať aktivity v nasledujúcom období.  

Medzinárodný rok chémie zaujal významné miesto v rámci Noci vý-
skumníkov 2011, koordinovanej Európskou úniou aj počas Týždňa vedy 
a techniky na Slovensku. Na odbornej konferencii Quo vadis vzdelávanie 
k vede a technike na stredných školách? sa prezentoval globálny experi-
ment Voda – chemické riešenie. 

Záver Medzinárodného roka chémie v Bruseli pripadol na 1. december 
2011 a jeho súčasťou bolo inšpiratívne, skoro futuristické diskusné fórum 
mladých o rozvoji chémie a jej možných vplyvoch na kvalitu života 
do roku 2050. Pri tejto príležitosti oficiálne ohlásili objav prvkov 114 (Fl, 
Flerovium) a 116 (Lv, Livermorium) periodickej sústavy. 
 

M. Omastová, V. Milata, M. Drábik 
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SLOVENSKÁ PARAZITOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI 

SAV 
 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Predsedníčka – RNDr. Ivica Hromadová, CSc., Parazitologický ústav SAV, 

Košice 
Podpredseda – doc. RNDr. František Ondriska, PhD., HPL spol. s r.o., Brati-

slava  
Tajomníčka – MVDr. Martina Miterpáková, PhD., Parazitologický ústav 

SAV, Košice 
Hospodárka – MVDr. Zuzana Hurníková, PhD., Parazitologický ústav SAV, 

Košice  

 
Členovia výboru:  
 
RNDr. Elena Kocianová, DrSc., Virologický ústav SAV, Bratislava 
Mgr. Veronika Tarageľová, PhD., Ústav zoológie SAV, Bratislava 
Doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc., Parazitologický ústav SAV, Košice  
 
Členovia revíznej komisie:  
 
MVDr. Daniela Antolová, PhD., Parazitologický ústav SAV, Košice – pred-

sedníčka revíznej komisie SPS pri SAV  
RNDr. Mikuláš Oros, PhD., Parazitologický ústav SAV, Košice 
Doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., Parazitologický ústav SAV, Košice  
 
Počet členov (2012): 110 riadnych členov + 18 čestných členov 
Adresa sídla: SPS pri SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice 
Kontakt: sps(at)saske.sk, 055/6334455 
Web spoločnosti: http://www.saske.sk/pau/sps.html 
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Charakteristika spoločnosti 
 
Slovenská parazitologická spoločnosť (SPS pri SAV) vznikla v roku 1993, 
kedy sa po vzniku samostatnej Slovenskej republiky rozdelila Českoslo-
venská parazitologická spoločnosť (vznik v roku 1959) na Českú parazito-
logickú spoločnosť a Slovenskú parazitologickú spoločnosť. Slovenská 
parazitologická spoločnosť je členom Európskej federácie parazitológov 
a Svetovej federácie parazitológov. 

Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľné občianske 
združenie vedeckých, vedecko-pedagogických a odborných pracovníkov 
odboru parazitológia. Jej účelom je podieľať sa na rozvoji a zvyšovaní 
úrovne odboru parazitológia v Slovenskej republike a na koncepčnej a 
prognostickej činnosti, ako aj na propagácii a realizácii výsledkov vedec-
ko-výskumnej činnosti v praxi. SPS je samostatným právnym subjektom. 
Je pridružená k SAV na základe uznesenia Predsedníctva SAV. Spoločnosť 
je občianskym združením podľa zákona číslo 83/1990 Zb. 

Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV plní hlavne tieto úlohy:  
- podporuje rozvoj parazitológie iniciovaním vedeckej práce, zavádzaním 
nových poznatkov a diagnostických postupov; vykonáva expertíznu čin-
nosť;  
- orientuje záujem členov na riešení tých otázok odboru, ktoré sú výz-
namné z hľadiska potrieb celej spoločnosti;  
- rozvíja prognostickú činnosť, organizuje, prehlbuje a koordinuje spolu-
prácu členov pôsobiacich vo vede a praxi; 
- prispieva k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov; 
- predkladá príslušným odborným pracoviskám a orgánom podnety 
k opatreniam, týkajúcim sa rozvoja odboru; 
- SPS spolupracuje so zahraničnými spoločnosťami obdobného zamerania.  

Pre splnenie svojich úloh Slovenská parazitologická spoločnosť:  
- usporadúva vedecké a pracovné konferencie, prednášky, diskusie, kurzy, 
zájazdy a pod; 
- vyjadruje sa k vedeckej a publikačnej činnosti v odbore, podieľa sa na 
publikačnej praxi a na edičnej činnosti v odbore parazitológia;  
- spolupracuje s Ministerstvom školstva, Ministerstvom zdravotníctva, 
Ministerstvom pôdohospodárstva a Ministerstvom životného prostredia 
SR, SAV a s inými vedeckými a odbornými spoločnosťami; 
- môže vypisovať súťaže a oceňovať významné výsledky.         

    
RNDr. Ivica Hromadová, CSc., predsedníčka SPS pri SAV 
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Unikátna činnosť spoločnosti 

 
Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV je členom Európskej Fede-
rácie Parazitológov (EFP), ktorá v pravidelných štvorročných intervaloch 
organizuje vedecké kongresy, tzv. European Multicolloquim of Parasitolo-
gy (EMOP). Počas nich sa predseda spoločnosti, respektíve člen výboru 
SPS pri SAV zúčastňuje stretnutí  národných parazitologických spoločnos-
tí, ktoré volia nový výbor, podieľajú sa na tvorbe koncepcií fungovania 
EFP a plánovaní budúcich EMOP konferencií. SPS pri SAV je aj členom 
Svetovej federácie parazitológov. 

SPS pri SAV organizovala desať medzinárodných Helmintologických 
sympózií (miesto organizácie Košice alebo Stará Lesná), na ktorých sa 
pravidelne stretávali osobnosti rôznych odvetví výskumu helmintológie 
z celého sveta. 

V úzkej spolupráci s Českou parazitologickou spoločnosťou (ČPS) SPS 
pri SAV zorganizovala desať konferencií nazývaných Parazitologické dni, 
ktoré sa konajú každé dva roky. Prvý ročník sa konal v roku 1994 v Starej 
Myjave a organizátorom bola SPS pri SAV, druhý ročník organizovala ČPS 
v roku 1996 na Měríne, nasledovali Tále (1998; SPS), Srní (2000; ČPS), 
Stará Lesná (2002; SPS), Ostravice (2004; ČPS), Modra (2006; SPS), Sezi-
movo Ústí (2008; ČPS), Liptovský Ján (2010, SPS) a nakoniec zatiaľ po-
sledný, desiaty ročník Parazitologických dní organizovali kolegovia z ČPS 
v Brne v roku 2012. V roku 2014 je plánovaný jedenásty ročník tohto 
podujatia, ktoré plánujú organizátori (SPS) opäť v Starej Lesnej. 

Od roku 2001 vyhlasuje SPS pri SAV súťaž pre mladých parazitológov 
do 35 rokov, ktorí môžu do súťaže prihlásiť prvoautorský vedecký príspe-
vok. Cieľom súťaže je ohodnotiť mladých vedeckých pracovníkov, ktorí 
publikujú výsledky svojej práce v medzinárodných periodikách evidova-
ných v CC databázach. 

Raz ročne SPS pri SAV vydáva Správy SPS pri SAV, v roku 2012 vyšlo 
17. číslo Správ. Prostredníctvom Správ informuje členov o aktuálnych 
oznamoch výboru SPS, uverejňuje reportáže zo zahraničných ciest, terén-
nych pobytov a školení členov Spoločnosti, pripomína si jubilujúcich čle-
nov Spoločnosti, oznamuje výhercov ceny SPS pre mladého vedeckého 
pracovníka a vyhlasuje novú výzvu na toto ocenenie, poskytuje prehľad 
budúcich podujatí a konferencií, ktoré sa týkajú oboru parazitológia. 

 

RNDr. Ivica Hromadová, CSc., predsedníčka SPS pri SAV 
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SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEUROVEDY PRI SAV 
 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Predseda – prof. Michal Novák, DrSc. 
Podpredseda – RNDr. Richard Kvetńanský, DrSc.  
Tajomník a hospodár – MVDr. Dáša Čížková, DrSc., I.  Oršulová 
 
Členovia výboru (2012 – 2014):  

 
Prof. Michal Novák, DrSc.   NiÚ SAV, Bratislava 
RNDr. Richard Kvetńanský, DrSc. NiÚ SAV, Bratislava  
MVDr. Dáša Čížková, DrSc.  NbÚ SAV, Košice   
RNDr. Nadežda Lukáčová, DrSc. NbÚ SAV, Košice   
MVDr. Jozef Burda, DrSc.  NbÚ SAV, Košice   
Prof. Ján Lehotský, DrSc.  JLF UK, Martin  
Doc. RNDr. Peter Filipčík, PhD. NiU SAV, Bratislava 
Prof. MUDr. Martin Maršala  NbÚ SAV, Košice   
Prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.  NbÚ SAV, Košice   
  
 
Členovia revíznej komisie (2012 – 2014):  
 
Prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc. LF UPJŠ, Košice 
Doc.  MUDr. Svorad Štolc, DrSc. ÚEFT SAV, Bratislava 
RNDr. Eniko Račeková, CSc.   NbÚ SAV, Košice 
  
 
Počet členov (2012): 196 
Adresa sídla: Šoltésovej 4,6, 04 001 Košice, Slovenská republika 
Kontakt: cizkova(at)saske.sk 
Web spoločnosti: http://www.neuroscience.sk 
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Charakteristika spoločnosti 
 
Slovenská spoločnosť pre neurovedy (SSN) je združením vedeckých, ve-
decko-pedagogických a odborných pracovníkov z rôznych oblastí neuro-
vied. Prioritným cieľom SSN je podieľať sa na rozvoji a zvyšovaní  úrovne 
neurovedného výskumu v SR prostredníctvom koncepčnej a prognostickej 
činnosti. K jej hlavným aktivitám patrí  propagácia a realizácia vedecko - 
výskumnej činnosti v praxi, ako aj odmeňovanie a podpora talentovaných  
vedeckých pracovníkov v oblasti neurovied na Slovensku. V kontexte ne-
smierneho rozmachu  európskeho a celosvetového neurovedného vý-
skumu je snahou SSN zvýšiť dôležitosť prepojenia neurovied v oblasti 
základného a aplikovaného výskumu s  klinickou praxou na Slovensku. 

Slovenská spoločnosť pre neurovedy (SSN) vznikla v roku 2005 na 
podnet prof. MUDr. Jozefa Maršalu DrSc., vedúcej osobnosti slovenskej 
neurohistológie a dlhoročného riaditeľa Neurobiologického ústavu SAV  
v Košiciach. Jednalo sa o združenie vedeckých, pedagogických a klinických 
pracovníkov z košických a bratislavských pracovísk SAV ale aj Jesseniovej 
lekárskej fakulty UK v Martine a UPJŠ v Košiciach. Na ustanovujúcom za-
sadnutí SSN sa jej predsedom stal prof. MUDr. J. Maršala DrSc.  
V nasledujúcom roku sa SSN začlenila do  Rady slovenských vedeckých 
spoločností pri SAV. V tom čase už mala 107 stálych členov. 

K prvým aktivitám, ktoré spoločnosť podporila personálne aj finančne 
patrila „Výročná konferencia Českej a Slovenskej neurochemickej spoloč-
nosti“ a „Slávnostný seminár k 30. výročiu vzniku Neurobiologického ús-
tavu SAV v Košiciach“. Počas nasledujúceho obdobia sa SSN stala moder-
nou spoločnosťou  s vlastným logom a web-stránkou v slovenskej aj ang-
lickej verzii 

V roku 2007 zomrel prof. Maršala, predseda spoločnosti a vo funkcii ho 
nahradil prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., riaditeľ Neuroimunologického 
ústavu SAV v Bratislave. V dňoch 18. - 21. 5. 2011 zorganizovala SSN dru-
hú „Spoločnú konferenciu českej a slovenskej spoločnosti pre neurovedy“ 
v Smoleniciach. Na podujatí sa zúčastnilo 90 českých a slovenských ve-
deckých pracovníkov. V rámci podujatia sa konalo Valné zhromaždenie 
SSN, ktoré potvrdilo vo funkcii predsedu výboru prof. M. Nováka, DrSc. 
V súčasnosti je evidovaných 196 členov spoločnosti nielen zo Slovenska 
ale aj z Českej republiky a každý rok pribúdajú noví členovia, predovšet-
kým z radov študentov. 

 

Prof. M Novák, predseda SSN pri SAV, Bratislava-Košice 1 
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Unikátna činnosť spoločnosti 

 
Slovenská spoločnosť pre neurovedy (SSN)  je od roku 2006 aktívnym 
členom dvoch významných medzinárodných organizácií „International 
Brain Research Organization“ (IBRO) a „Federation of European Neuros-
cience Societies“ (FENS).  Členom SSN, ktorí boli zaregistrovaní v databáze 
FENS sa otvorili nové možnosti - získali voľný prístup k časopisu „Europe-
an Journal of Neuroscience“, možnosť uchádzať sa o lukratívne pracovné 
miesta, o cestovné granty na medzinárodné kongresy a  medzinárodné 
školy organizované pre PhD študentov. Prof. Michal Novák sa v roku 2007, 
ako prvý Slovák, stal členom spoločného výboru FENS a IBRO s názvom 
„PENS Committee“.  

K prvým  medzinárodným aktivitám  SSN patrilo spoluorganizovanie 
„6th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology“ 
v Košiciach (2008).  V nasledujúcom roku  SSN spolu s českými kolegami 
zorganizovala historicky prvú spoločnú konferenciu  „Joint Conference of 
the Czech and Slovak Neuroscience Societies“ v Prahe (2009). Cyklus kon-
ferencií pokračoval realizovaním v poradí druhej „Joint Conference of the 
Czech and Slovak Neuroscience Societies“ v Smoleniciach (2011).  Výz-
namným úspechom SSN  bolo schválenie nominácie SSN  pre zorganizova-
nie historicky prvej  medzinárodnej letnej školy na Slovensku „Internatio-
nal Summer School FENS-IBRO“, ktorá sa uskutočnila v Smoleniciach 
(2010). Program bol zameraný na neuroproteomiku v experimentálnych 
zvieracích modeloch neurodegeneratívnych porúch. Na podujatí sa zú-
častnilo 22 študentov a 15 prednášateľov z krajín EÚ. Dominantným po-
slaním SSN je rozvoj neurovedného výskumu s  dostupným  PhD progra-
mom v oblasti neurovied.   

V roku 2009 sa podarilo spoločným úsilím SSN, NbÚ-SAV, NiÚ-SAV 
a UVLF v Košiciach vypracovať Európsky projekt zameraný na vytvorenie 
nového študijného programu 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania „Ne-
urovedy“.  Projekt bol schválený a prví PhD študenti boli prijatí v r. 2012. 
V súčasnosti sa SSN spolupodieľa na organizovaní dvoch medzinárodných 
podujatí,  „7th International Symposium on Experimental and Clinical Neu-
robiology“, ktoré sa uskutoční v Košiciach a „FENS Featured Regional Mee-
ting“, ktorý SSN organizuje spoločne s Českou spoločnosťou pre neurove-
dy a Rakúskou Alzheimerovou spoločnosťou  v Prahe.  

 

Prof. M Novák, predseda  SSN  pri SAV, Bratislava-Košice  
MVDr. Čížková, DrSc., prof. Igor Šulla, DrSc., doc. RNDr. Filipčík, PhD. 
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Slovenská spoločnosť pre poľnohospodár-
ske, lesnícke, potravinárske a veterinárske 
vedy pri SAV v Bratislave 
 
 
Vedenie spoločnosti:  
 
Predseda – prof. Ing. Jozef Golian, Dr. 
Podpredseda – doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc. 
Podpredseda – doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc. 
Podpredseda – Ing. Ján Kukla, CSc. 

 
Členovia výboru:  

 
Doc. Ing. Cejpek Kamil, PhD. 
RNDr. Fulajtar Emil, PhD. 
Doc. Ing. Juhásová Gabriela, CSc. 
Ing. Kuklová Margita, PhD. 
Ing. Janitor, Anton, PhD. 
Ing. Kizeková Miriam 
prof. Ing. Kobza Jozef, CSc. 
Ing. Kollár Ján, PhD. 
Doc. Ing. Lacková Alica, PhD. 

Ing. Mráz Igor, CSc. 
Mgr. Skalský Rastislav, PhD. 
Prof. Ing. Šajbidor Ján, DrSc. 
Ing. Šimko Milan, doc. PhD. 
Doc. Ing. Takácsová Mária, PhD. 
Ing. Váľka Jozef, PhD. 
RNDr., Kormuťák Andrej, DrSc. 
Ing., Janitor Anton, CSc. 

 
Členovia revíznej komisie:  
 
Doc. Ing. Kamil Cejpek – kamil.cejpek(at)gmail.com 
Ing. Anton Janitor, CSc. 
 
Počet členov (2012): 220 
Adresa sídla: Sekretariát Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, 
lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV Fakulta biotechnoló-
gie a potravinárstva SPU v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, 949 01 Nitra 
 
Kontakt: 
predseda: Jozef.Golian(at)uniag.sk, 0903 233171 
podpredseda: gabriela.juhasova(at)savzv.sk 
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podpredseda: sobocka(at)vupop.sk,  02 48206976 
podpredseda: kukla(at)savzv.sk, 0918287 773 
 

 
Charakteristika spoločnosti 
 
Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke potravinárske 
a veterinárske vedy pri SAV združuje odborníkov z oblasti pôdohospodár-
skych vied. Má dlhoročnú tradíciu a bohatú históriu, ktorá sa viaže k výz-
namným osobnostiam slovenského pôdohospodárstva ako boli prof. Stoli-
na, doc. Bedrna, prof. Dandár, Ing. Janitor, doc. Cejpek alebo doc. Juhásová.  

Novodobá história spoločnosti po roku 1989 sa viaže na rozvoj spoloč-
nosti vo všetkých oblastiach, bohatú organizačnú činnosť, publikačnú 
činnosť ako aj oceňovanie významných osobností. Od roku 1990 bolo 
významným členom spoločnosti udelených 96 Fándlyho medailí, čo je 
najvyššie vyznamenanie v spoločnosti. V rámci spoločnosti sú sekcie pe-
dologická, lesnícka, potravinárska, pobočka Nitra (poľnohospodárska) 
a veterinárska. Snahou súčasného vedenia spoločnosti na čele s prof. Ing. 
Jozefom Golianom, Dr., je rozširovať členskú základňu, rozširovať činnosť 
pobočiek a ich aktivity ako zvyšovať povedomie u mladých ľudí stať sa 
členom spoločnosti.  

Od roku 2013   spoločnosť udeľuje ceny za najlepší vedecký príspevok 
v kategórií do 35 rokov. Riadiacim orgánom spoločnosti je ústredný výbor 
spoločnosti, ktorý sa schádza štyri krát do roka. Valné zhromaždenie sa 
koná každých päť rokov.  Spoločnosť vydáva každoročne Bulletin spoloč-
nosti, v roku 2012 to bolo už 36 číslo. V bulletine je zhrnutá každoročná 
činnosť jednotlivých pobočiek spoločnosti, prehľad aktivít ako aj plán 
jednotlivých pobočiek na ďalší rok. 
 

Prof. Ing. Jozef Golian, Dr., predseda spoločnosti 

 

Unikátna činnosť spoločnosti 

 
Cieľom Spoločnosti pre   poľnohospodárske, lesnícke a potravinárske 
a veterinárne vedy  pri SAV  je overenými spôsobmi propagovať výsledky 
získané v odboroch, ktoré gestoruje. Viaceré domáce a medzinárodné 
konferencie sa organizujú v jedno alebo dvojročných obdobiach: Pedolo-
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gické dni, Pôda v krajine v meniacom sa režime využívania a ochrany (Pe-
dologický sekcia). Laboralim – XVII ročník; Vedecká konferencia 
k storočnici trebišovského cukrovaru; Celiakia a potraviny (Potravinárska 
sekcia). Aktuálne problémy v ochrane lesa; Lesnícka veda za pokrok 
v lesnom hospodárstve (Lesnícka sekcia), X. koncerencia Bezpečnosť 
a kontrola potravín, Dendrologické dni, Dreviny vo verejnej zeleni, Pesto-
vanie a ochrana gaštana jedlého (Pobočka Nitra). 

Medzi významné akcie patria aj odborné semináre (Letná škola bez-
pečnosti potravín, Týždeň bezpečnosti potravín, Deň poľa, Za záchranu 
gaštana jedlého, Semináre pri príležitosti životných jubileí významných 
členov Spoločnosti),  

Ročne sa v každej sekcii prednesie priemerne 3 – 7 prednášok: Pôda 
a jeho význam  (3),Všetko o drevinách vo verejnej zeleni (7), Trávne po-
rasty (5) Lesné ekosystémy, Monitorovanie a hodnotenie stavu životného 
prostredia (6),  

V rokoch 2010 – 2013 Spoločnosť prezentovala svoju činnosť vydaním 
zborníkov zo všetkých konferencií (12 kusov) 

Spoločnosť vydáva každoročne Bulletin spoločnosti. Od roku 2013 
spoločnosť vyhlasuje cenu o najlepšiu vedeckú prácu v kategórii do 35 
rokov. 

 Svojich významných členov Spoločnosť odmeňuje udelením Fándlyho 
medaily. Od roku 1995 do roku 2013 udelilo 96 medailí.  

 
 

Prof. Ing. Jozef Golian, Dr., doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc. 
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SLOVENSKÁ ZOOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV 
 
 
Vedenie spoločnosti (marec 2012 – február 2015):  

 
Predsesa – Ing. Vladimír Kubovčík, PhD.  
1. Popredseda – Mgr. Peter Manko, PhD.  
2. Popredseda – Mgr. Ladislav Pekárik, Mgr., PhD.  
Tajomník – Doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD.  
Hospodár – RNDr. Michal Ambros 

 
Členovia výboru (marec 2012 – február 2015):  

 
Ing. Vladimír Kubovčík, PhD. (Fakulta ekológie a environmentalistiky, 

Technická univerzita vo Zvolene) 
Mgr. Peter Manko, PhD. (Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešov-

ská univerzita) 
Mgr. Ladislav Pekárik, Mgr., PhD. (Ústav zoológie, Slovenská akadémia 

vied v Bratislave) 
Doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD. (Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantí-

na Filozofa v Nitre) 
RNDr. Michal Ambros (Regionálne centrum ochrany prírody v Nitre) 
RNDr. Peter Bačkor, PhD. (Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela 

v Banskej Bystrici) 
 
Počet členov (2012): 170 
Adresa sídla: Mlynská dolina B-II, 842 15 Bratislava 
Kontakt: Vladimír Kubovčík, kubovcik(at)tuzvo.sk, tel.: 00421 (45) 5206 

605 
Web spoločnosti: www.szs.sav.sk 
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Charakteristika spoločnosti 
 
Slovenská zoologická spoločnosť (SZS) vznikla v roku 1957. V tých časoch 
tu pracovalo 17 zakladajúcich členov. Jej prvým predsedom bol prof. Os-
kár Ferianc. S pribúdajúcimi rokmi narastal záujem o zoológiu, čo viedlo 
k nárastu počtu členov spoločnosti a vzniku troch pobočiek: západo-, stre-
do- a východoslovenskej. V súčasnosti tvoria členskú základňu SZS najmä 
domáci, ale aj zahraniční vedeckí a pedagogickí pracovníci, pracovníci 
ochrany prírody, študenti a ďalší záujemcovia o zoológiu. 

Poslaním SZS je vytvoriť zázemie pre zoológov a záujemcov o zoológiu, 
získavať vedeckých a iných pracovníkov k aktívnej spolupráci, prispievať 
k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov, organizovať aktivity 
a sprístupňovať poznatky zo zoológie širšej verejnosti a v rámci možností 
aj podporovať vedecký výskum. Spoločnosť organizuje vedecké kongresy 
a konferencie, odborné prednášky, kurzy, terénne exkurzie, zverejňuje 
správy zo života SZS a informuje svojich členov o aktuálnych podujatiach v 
oblasti zoológie na Slovensku aj v zahraničí.  

Od roku 2012 SZS vydáva elektronický časopis Bulletin Slovenskej zoo-
logickej spoločnosti pri SAV (ISSN 1339-178X). V bulletine čitateľom pri-
nášame aktuálne informácie o činnosti Slovenskej zoologickej spoločnosti 
a upútavky na akcie, ktoré výbor spoločnosti pripravuje. Publikované 
môžu byť odborné príspevky, úvahy a názory, biografie a bibliografie 
osobností našej zoológie. Informujeme o dianí v zoológii na Slovensku, 
o nových zaujímavých publikáciách, avizovaných podujatiach, seminároch, 
konferenciách a kongresoch, ktoré by zoologickú obec mohli zaujímať. 
Vydávanie bulletinu v elektronickom formáte umožňuje jeho celofarebné 
spracovanie a rýchle šírenie medzi čitateľmi. 

Keďže v súčasnosti funguje aj niekoľko špecializovaných spoločností 
zameraných na určité odvetvia zoológie (Slovenská ornitologická spoloč-
nosť, Slovenská entomologická spoločnosť, Slovenská arachnologická 
spoločnosť a iné), SZS nemá za cieľ konkurovať týmto spoločnostiam, ale 
naopak, jej ambíciou je stať sa platformou pre vzájomné informovanie, 
spoluprácu a organizovanie spoločných akcií slovenských zoológov.  

Členstvo v Slovenskej zoologickej spoločnosti dnes ponúka:  
• Prostredníctvom bulletinu Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV 

sú zoológovia informovaní o živote spoločnosti, o práci zoológov na 
Slovensku i v zahraničí, o všetkých akciách, ktoré organizuje SZS, resp. 
o ktorých je informovaná.  
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• Získať možnosť podieľať sa na činnosti spoločnosti a zúčastňovať sa 
akcií, ktoré SZS organizuje. 

• Mať možnosť spoznať i osobne sa zoznámiť s osobnosťami slovenskej 
zoológie.  

 

Unikátna činnosť spoločnosti 

 
V roku 2012 predstavil nový výbor Slovenskej zoologickej spoločnosti 
aktivity, ktoré by v priebehu roka chcel pripraviť a ponúknuť členom SZS 
a širšej verejnosti. 

Prvá akcia pod hlavičkou spoločnosti sa uskutočnila máji 2012. Jednalo 
sa o dvojdňovú terénnu exkurziu v oblasti Kremnických vrchov vedenú 
lektorom Jozefom Sklenárom zameranú na pozorovanie vtákov a ich po-
znávanie podľa hlasových prejavov. 

Ďalším podujatím bol odborný seminár „Molekulárne metódy v ekoló-
gii živočíchov“ organizovaný Petrom Mankom 20. júna 2012 na Fakulte 
humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. 

V priebehu októbra 2012 prebehli v Nitre, vo Zvolene a v Prešove tri 
víkendové kurzy s názvom bioštatistiky v R vedené lektorom Marekom 
Svitkom. Účastníci sa oboznámili s možnosťami štatistického spracovania 
zoologických údajov a využitím programu R v zoológii. 

Posledným a zároveň najväčším zoologickým podujatím uplynulého 
roka bol kongres „Zoológia 2012“ 18. Feriancove dni. Počas troch dní, 22. 
až 24. novembra 2012, sa na Technickej univerzite vo Zvolene stretlo 115 
registrovaných účastníkov z najvýznamnejších vedecko-výskumných 
a pedagogických pracovísk, akademických inštitúcií, múzeí, orgánov 
a organizácií ochrany prírody a krajiny zo Slovenska, ale aj Českej republi-
ky. Súčasťou kongresu bolo niekoľko sprievodných podujatí, napr. výstava 
fotografií živočíchov Mateja Žiaka pod názvom Zoologický kokteil, valné 
zhromaždenie SZS a iné. 

Okrem toho, v priebehu roka 2012 výbor SZS vydal päť čísel bulletinu 
SZS a pripravil valné zhromaždenie SZS (november 2012). Slovenská zoo-
logická spoločnosť sa prezentovala na seminári „Historické súvislosti 
využívania biomasy“, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti 190. výročia na-
rodenia Jána Frivaldského 16. júna 2012 v Rajci. 

Všetkým členom SZS a sympatizantom ďakujeme za ich priazeň. 
 

Ing. Vladimír Kubovčík, PhD., predseda SZS 
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III. ODDELENIE 

 

VEDY O SPOLOČNOSTI A KULTÚRE 
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SLOVENSKÁ ANTROPOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI 

SAV 
 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Predseda – doc. RNDr. Milan Thurzo, CSc. 
Podpredseda – RNDr. Eva Neščáková, CSc. 
Vedecký tajomník – Mgr. Silvia Bodoriková, PhD. 
Hospodár – doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD. 
 
Členovia výboru:  
 
Doc. RNDr. Soňa Masnicová, PhD. 
RNDr. Petra Panenková 
RNDr. Petra Selecká, PhD. 
Doc. RNDr. Mária Vondráková, CSc. 
Prof. RNDr. Ivan Bernasovský, DrSc.  
 
Členovia revíznej komisie:  
 
RNDr. Alena Šefčáková, PhD. 
RNDr. Mata Cvíčelová, CSc.  
 
Počet členov (2012): 137 
Adresa sídla: Katedra antropológie PriF UK, Mlynská dolina B2, 842 15 

Bratislava 
Kontakt: e-mail: benus(at)fns.uniba.sk,  
telefón: 02/602 96 472 (602 96 505, 602 96 567) 
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Charakteristika spoločnosti 
 
Slovenská antropologická spoločnosť pri SAV vznikla v roku 1964 
z iniciatívy prof. J. A. Valšíka, ako spoločnosť združujúca vedcov, pedagó-
gov, študentov a záujemcov z oblasti antropológie a príbuzných odborov 
(medicíny, priemyslu, spoločenských vied a pod.). Jej vznik bol paralelný 
so vznikom Československé společnosti antropologické při ČSAV a SAnS 
pri SAV bola jej súčasťou. V minulosti boli členovia zoskupení podľa záuj-
mu v sekciách (osteologickej, klinickej antropológie, pedoantropológie, 
odontológie, ergonómie), v súčasnosti už špecifické sekcie netvoríme. 
Kvôli lepšej regionálnej dostupnosti spoločnosť tvorila pobočky, ktoré 
existujú do súčasnosti a predsedovia pobočiek sú zároveň členmi hlavné-
ho výboru. Spoločnosť má štyri pobočky – banskobystrickú, bratislavskú, 
nitriansku a prešovskú (tá vznikla z pôvodnej košickej, keď sa košické 
antropologické pracovisko presunulo do Prešova). 

Cieľom spoločnosti je aj propagácia antropológie, organizovanie vý-
skumov a užšia spolupráca antropológie a príbuzných odborov. Pravidel-
ne sa konajú semináre pre študentov a mladých vedeckých pracovníkov, 
ako aj prednášky  k aktuálne riešeným problémom v oblastiach antropo-
lógie a hraničných odborov. Každoročne usporadúvame pre študentov aj 
exkurzie na antropologické pracoviská na Slovensku a v Čechách. 

 

Unikátna činnosť spoločnosti 

Slovenská antropologická spoločnosť pri SAV vydáva pre svojich členov 
a priaznivcov od roku 1998 každoročne časopis Bulletin Slovenskej an-

tropologickej spoločnosti pri SAV. V roku 2003 bol zmenený jeho názov 
na: Slovenská antropológia. V nasledujúcom roku 2004 sa zmenila jeho 
periodicita a vychádzajú dve čísla ročne. V časopise sa publikujú najmä 
výsledky odbornej a vedeckej práce predovšetkým členov (SAnS).  

Od roku 2003 usporadúvame každý druhý rok Antropologické dni, 
ktoré majú charakter medzinárodnej konferencie s vysokou účasťou hlav-
ne mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov. V rokoch 2003 a 2005 
sa Antropologické dni konali v Smoleniciach, v rokoch 2007 a 2010 
v Budmericiach a posledná konferencia v roku 2012 bola na pôde Vlasti-
vedného múzea v Hlohovci. 

 

Doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD. 
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SLOVENSKÁ ARCHEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI 

SAV 
 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Predseda – PhDr. Elena Miroššayová, CSc.  
Podpredseda – PhDr. Susanne Stegmann-Rajtár, CSc.  
Tajomník – Mgr. Klaudia Daňová, PhD.  
Hospodár – Mgr. Alena Bistáková, PhD.  

 
Členovia výboru (2011 – 2015):  

 
Mgr. Henrieta Baliová, PhD.    
Mgr. Igor Bazovský, PhD.  (AM SNM Bratislava)   
Mgr. Alena Bistáková, PhD. (AÚ SAV Nitra)    
Mgr. Radoslav Čambal  (AM SNM Bratislava)    
Mgr. Klaudia Daňová, PhD. (AÚ SAV Nitra)   
PhDr. Lýdia Gačková  (Zemplínske múzeum Michalovce)  
Mgr. Eva Horváthová, PhD.  (AÚ SAV Košice)    
Mgr. Rastislav Hreha, PhD. (AÚ SAV Košice)    
PhDr. Ján Hunka, CSc. (AÚ SAV Nitra)     
PhDr. Jozef Labuda, CSc. (Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica) 
PhDr. Marta Mácelová, PhD.  (PdF UMB B. Bystrica) 
Mgr. Jana Mellnerová Šuteková, PhD. (FF UK Bratislava) 
PhDr. Elena Miroššayová, CSc.  (AÚ SAV Košice)   
PhDr. Margaréta Musilová  (Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava)  
PhDr. Susanne Stegmann-Rajtár, CSc. (AÚ SAV Nitra) 
 
Členovia revíznej komisie (2011 – 2015):  
 
Eva Fottová 
Jozef Moravčík 
Ivona Vlkolinská 
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Počet členov (2012): 270 
Adresa sídla: Akademická 2, 949 21 Nitra 
Kontakt: mirossa(at)saske.sk, sas.archeologia(at)gmail.com 
Web spoločnosti: www.sas.sav.sk 
 

 
 
Charakteristika spoločnosti 
 

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľná výberová ne-
politická organizácia profesionálnych a amatérskych záujemcov o archeo-
lógiu združených k  spoločnej činnosti v odbore archeológia. Jej poslaním 
je rozvíjať vedeckú, výskumnú a vedecko-popularizačnú činnosť, pomáhať 
pri ochrane  a záchrane archeologických nálezov a nálezísk.  

Spoločnosť pracuje bez prerušenia takmer šesťdesiat rokov. Ustano-
vená bola na valnom zhromaždení v Bratislave dňa 23. marca 1956 ako 
Slovenská sekcia Československé společnosti archeologické pri ČSAV.  
V organizačnom poriadku ČSSA  schválenom Ministerstvom vnútra ČSR v 
roku 1960 sa uvádza  ako Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV. 
Prvým predsedom bol Štefan Janšák. Od roku 1972 je  samostatnou ve-
deckou spoločnosťou , spolupracujúcou s ČSSA.  
 V súčasnosti v jej rámci aktívne pracuje už 11 rokov Sekcia pre výskum 
dejín skla a od 1981 regionálna pobočka pre výskum východného Sloven-
ska v Košiciach. 

Členovia SAS sa každoročne stretávajú na výročnej schôdzi, ktorej sú-
časťou je vedecký seminár, na ktorom sú prezentované výsledky najnov-
ších archeologických  výskumov  realizovaných na území Slovenska  inšti-
túciami a súkromnými spoločnosťami oprávnenými ich vykonávať 
v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane hmotných pamiatok. Na pra-
covné rokovania sú prizývaní domáci a zahraniční bádatelia s výberovými 
prednáškami o pozoruhodných  výsledkoch terénneho a teoretického 
bádania. So záujmom sa stretávajú vyžiadané prednášky bádateľov pri 
príležitosti ich významných životných jubileí. Semináre sú prístupné nie-
len pre členov SAS, ale aj pre všetkých záujemcov z radov profesionálov, 
študentov a ostatných priaznivcov archeológie. 

Spoločnosť pravidelne od roku 1990 vydáva  pre členov Informátor 
Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV  a to dvakrát do roka alebo 
ako dvojčíslo. Jeho cieľom je informovať o činnosti SAS a o aktivitách čle-
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nov a inštitúcií v uplynulom rok. Súčasťou jeho obsahu sú okrem správ aj 
recenzie o nových publikáciách a abstrakty  referátov, ktoré odzneli na 
seminári. Informátor je dôležitý, predovšetkým pre členov,  ktorí sa 
z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť na výročných schôdzach. Pre lepšiu 
dostupnosť k informáciám o spoločnosti bola vytvorená internetová 
stránka  www.sas.sav.sk. 

Spoločnosť podporuje a participuje na organizácii domácich a medzi-
národných konferencií, vedeckých  seminárov a kolokvií v spolupráci s AÚ 
SAV, múzeami a univerzitami. V súčasnosti vyvíja snahu zúčastniť sa na 
pripomienkovom konaní k novele zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane  pa-
miatkového fondu.  

Aká bude budúcnosť spoločnosti to závisí od mladšej generácie ar-
cheológov. V posledných rokoch zaznamenávame u niektorých malý alebo 
žiadny záujem o spolkovú činnosť. Viac sa presadzuje individualizmus 
a vytráca sa profesionálna súdržnosť. Spoločnosť je otvorená  návrhom 
nových aktivít, ktoré  posunú jej činnosť dopredu a budú na prospech 
archeologickej vede 

 
 

PhDr. Elena Miroššayová, CSc. – predsedníčka 
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Unikátna činnosť spoločnosti 

 
Spoločnosť sa pravidelne aktívne zúčastňuje na organizácii medzinárod-
ných konferencií, seminárov a kolokvií. Záujem širokej archeologickej 
obce vyvolali diskusné fóra: Aktuálne problémy archeologického vý-
skumu, Nitra 2009, Bratislava 2010, Nitra 2011. Dobrú spoluprácu pri 
organizovaní podujatí má spoločnosť so Slovenským banským múzeom 
v Banskej Štiavnici, Archeologickým múzeom SNM v Bratislave, Vlastived-
ným múzeom v Hanušovciach nad Topľou atď.   

Pokiaľ to finančná situácia dovolí, spoločnosť vydá zborník, katalóg 
alebo príručku ako Suplement Informátora. Dôležitou aktivitou bola  par-
ticipácia na spracovaní bibliografie slovenskej archeológie do roku 2000.  
V súčasnosti sa v nej nepokračuje z dôvodu internetovej  dostupnosti.  

Pre históriu spoločnosti sú nepochybne prínosné edície Biografie – 
Bibliografie a Osobnosti slovenskej archeológie vydávané  spolu s Archeo-
logickým ústavom  SAV a Spoločnosťou Antona Točíka.  

Od roku 2009 spoločnosť  na návrhy členov udeľuje „Výročnú cenu 
SAS pri SAV“ – za vedecký prínos v archeológii, za významné výsledky 
dosiahnuté v oblasti archeologického výskumu, publikácie jeho výsledkov 
a prezentácie poznatkov v uplynulom roku. 

V roku 2009 sa dlhoročný člen  spoločnosti rímsko-katolícky kňaz Juraj 

Macák dožil 100 rokov. Pri príležitosti vzácneho životného jubilea mu bola 
udelená mimoriadna cena za osobný prínos pri záchrane historických 

a kultúrnych hodnôt.  

2010 - kategória publikácia: Margaréta Musilová, Vladimír Turčan 
a kol.: Rímske pamiatky na strednom Dunaji od Vindobony po Aquincum. 
Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva, Bratislava 2010 – za kvalitnú 

formu popularizácie rímskych pamiatok pre širšiu verejnosť.                                          

2012 – kategória publikácia: 
Juraj Šedivý, Tatiana Štefanovičová a kol.: Dejiny Bratislavy 1. Od po-

čiatkov do prelomu 12. a 13. storočia. Brezaleuspurc – na križovatke kul-
túr. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o., Bratislava 2012 – za kvalitné 

súhrnné vedecké spracovanie najnovších poznatkov o najstarších dejinách 

hlavného mesta Slovenskej republiky a jeho obyvateľov a ich sprístupnenie 

odborníkom a širšiemu okruhu záujemcov o históriu Bratislavy. 

 
PhDr. Elena Miroššayová, CSc. – predsedníčka 
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NÁRODOPISNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKA 
 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Predsedníčka – doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. 
Tajomníčka – doc. PhDr. Katarína Nováková, PhD. 
Hospodárka – Mgr. Soňa Štangová 
 
Členovia výboru:  
 
Mgr. Dagmara Bacová 
Mgr. Maroš Demko 
PhDr. Mária Halmová 
PhDr. Margita Jágerová, PhD. 
PhDr. Katarína Koštialová, PhD.  
Mgr. Eva Ševčíková 
Doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD.  
 
Členovia revíznej komisie:  
 
Mgr. Silvia Letavajová, PhD. 
Mgr. Daniel Luther, CSc. 
PhDr. Zuzana Štefániková  
 
Počet členov (2012):  
171 riadnych členov 
18 kolektívnych členov 
42 čestných členov 
 
Adresa sídla: Klemensova 19, 813 64 Bratislava 
Kontakt: nss(at)savba.sk, 52964707, 0905 690 397 (predsedníčka) 
Web spoločnosti: http://www.nss.sav.sk/ 
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Charakteristika spoločnosti 
 
Národopisná spoločnosť Slovenska (ďalej NSS) patrí k najstarším vedec-
kým spoločnostiam, pôsobiacim pri Slovenskej akadémii vied – vznikla 
v roku 1958 ako Slovenská národopisná spoločnosť pri SAV. NSS je ob-
čianskym združením dobrovoľne združujúcich sa absolventov etnológie – 
vedeckých a odborných pracovníkov, ako aj študentov tohto odboru, prí-
padne príbuzných disciplín. Pôsobí pri Slovenskej akadémii vied. Spoloč-
nosť má sídlo v Bratislave.  

Činnosť NSS sa zameriava na vzájomnú informovanosť členov spoloč-
nosti, prednáškovú činnosť či na spoluprácu s pedagogickou a osvetovou 
praxou. Spoločnosť spravuje Vedecký archív NSS, ktorý obsahuje textové 
i obrazové materiály získané terénnym či archívnym výskumom.  

Vrcholným orgánom NSS je valné zhromaždenie, ktoré sa koná raz za 
tri roky. Spoločnosť sama alebo v spolupráci s  akademickými inštitúciami 
organizuje vedecké podujatia (semináre, konferencie), prednášky a pre-
zentácie nových publikácií, predovšetkým však svojich členov priebežne 
informuje o aktuálnom dianí v etnológii. 

Publikačným orgánom NSS je periodikum Etnologické rozpravy, NSS 
sprístupňuje na svojej webstránke tiež bibliografické súpisy odboru. 

       
 

Unikátna činnosť spoločnosti 

 
Národopisná spoločnosť Slovenska (NSS) spravuje vedecký archív, ktorý 
vznikal ako korpus výskumných materiálov (texty a negatívy/fotografie) 
riadnych i dopisujúcich členov Spoločnosti. K dnešnému dňu archív obsa-
huje do 1200 jednotiek textov, do 1000 negatívov/fotografií. Veľkú časť 
archívnych materiálov predstavujú výskumné práce študentov bratislav-
skej Katedry etnografie a folkloristiky FiF UK, keďže do roku 1989 sa NSS 
spolupodieľala na finančnom zabezpečení študentských terénnych vý-
skumov. Kvalitné sú tiež materiály získané od dopisujúcich členov – od-
borne neškolených záujemcov o tradičnú kultúru, zväčša pôsobiacich 
v lokalite výskumu. Výskumné materiály obsahujú nezriedka unikátne 
informácie o tradičnej kultúre Slovenska a vznikali zväčša ako súčasť prí-
pravy lokálnych/regionálnych či tematicky zameraných monografií. Na 
pôde Ústavu etnológie SAV, kde je sídlo archívu NSS, je plánovaná digitali-
zácia textovej časti archívu. 
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NSS je vydavateľom odborného časopisu Etnologické rozpravy, ktorý 
pod týmto názvom od roku 1994 nadviazal na Národopisné informácie, 
vychádzajúce od roku 1969. Časopis je evidovaný v citačnej databáze 
ERIH. Od začiatku vydávania časopisu boli hlavnými spoluvydavateľmi 
Ústav etnológie SAV a Etnografické múzeum SNM. NSS je za ostatné tri 
roky spoluvydavateľom  troch vedeckých publikácií. 

NSS má vlastnú webstránku http://www.nss.sav.sk/. Pri absencii cen-
trálnej odborovej bibliografie (posledná publikovaná je do roku 1990) sú 
na webstránke sprístupnené jednotlivé personálne bibliografie, ako aj 
súpisy Národopisných informácií a Etnologických rozpráv (1985-1995) 
a Etnologických rozpráv (1996-2011). 

NSS sa každý rok spolupodieľa na koncepčnej a organizačnej príprave 
konferencií a seminárov, predovšetkým ako súčasti Valného zhromažde-
nia NSS – naposledy „Regióny Slovenska v etnologických a kultúrno-
historických súvislostiach“ (25.-27. 5. 2011 Detva). V tejto oblasti je plod-
ná tiež spolupráca s Etnologickou sekciou Zväzu múzeí na Slovensku, 
sľubne sa začína rozvíjať spolupráca s ÚĽUV-om. 

V rámci NSS aktívne a pravidelne pracuje Pedagogická sekcia, zaobera-
júca sa aktuálnymi problémami koncepcie štúdia etnologických/antropo-
logických predmetov na univerzitných katedrách na Slovensku. 

Dlhoročnú tradíciu má udeľovanie Cien NSS za publikačnú, výstavnú 
a organizačnú prácu v odbore za jednotlivé roky, pričom ceny sa slávnost-
ne udeľujú na VZ NSS. 

NSS dlhodobo spolupracuje s Českou národopisnou spoločnosťou 
a Polskym towarzystwom ludoznawczym. Členovia Spoločností a výborov 
Spoločností sa zúčastňujú na valných zhromaždeniach a  vedeckých podu-
jatiach, ako aj v členstve v redakčných radách publikačných orgánov za-
hraničných Spoločností. Na pôde NSS sa konajú tiež prednášky zahranič-
ných etnológov/folkloristov (z ČR, Poľska, Maďarska). 

Spoločnosť podporuje odborné aktivity študentov katedier etnológie 
(Bratislava, Trnava, Nitra) finančnou podporou celoštátneho kola Štu-
dentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ), ktoré striedavo pripravujú 
jednotlivé katedry v príslušnom školskom roku. 

Národopisná spoločnosť stála pri zrode Etnofilmu – medzinárodnej 
súťaže dokumentárnych filmov s etnologickou tematikou, ktorá sa ako 
bienále koná od roku 1980 v Čadci. Spoločnosť udeľuje jednu z cien – 
Cenu NSS „Etnológ za kamerou“. 

 

Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. – predsedníčka NSS 
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SLOVENSKÁ JAZYKOVEDNÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Predsedníčka – prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc. 
Podpredseda – prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.,  
Podpredsedníčka – Mgr. Bronislava Chocholová, PhD. 
Tajomníčka – Mgr. Anna Ramšáková, PhD. 
Hospodárka – Mgr. Daniela Majchráková 

 
Členovia výboru:  

 
Prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc. 
Prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, 
DrSc.  
Mgr. Bronislava Chocholová, PhD. 
Mgr. Anna Ramšáková, PhD. 
Mgr. Daniela Majchráková 
Mgr. Ľubica Balážová 
PhDr. Alexandra Jarošová, CSc. 

Mgr. Gabriela Múcsková, PhD. 
Doc. Mgr. Martin Ološtiak, PhD. 
Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. 
Doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.  
PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD. 
Prof. PhDr. Dana Slančová, CSc.  
Prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.  
PhDr. Emília Nemcová, CSc.  

 
Členovia revíznej komisie:  
 
PhDr. Sibyla Mislovičová 
PhDr. Iveta Vančová  
 
Počet členov (2012): 175 
Adresa sídla: Panská 26, 813 64 Bratislava 
Kontakt: bronah(at)juls.savba.sk, 02/54431761 – 3 
Web spoločnosti: http://www.juls.savba.sk/sjs 

 
 
Charakteristika spoločnosti 
 
Vôbec prvou jazykovednou spoločnosťou na Slovensku bola Slovenská 
jazykovedná spoločnosť (v rámci SAVU), ktorá fungovala v r. 1941 – 1945. 
Po nej nasledoval Bratislavský lingvistický krúžok (1945 – 1945), ktorý 
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okrem lingvistov združoval aj literárnych vedcov a etnológov. V r. 1957 – 
1972 existovalo Združenie slovenských jazykovedcov pri SAV ako auto-
nómna zložka Jazykovědného sdružení pri ČSAV. Združenie spájalo ve-
deckých a odborných pracovníkov z oblasti slovakistiky, slavistiky, vše-
obecnej jazykovedy a príbuzných disciplín. V r. 1972 vznikla samostatná 
SJS pri SAV a v nadväznosti na to bol v r. 1959 založený Krúžok moder-
ných filológov, v r. 1960 Slovenská orientalistická spoločnosť pri SAV a v r. 
1969 Jednota klasických filológov pri SAV. 

Prvým predsedom SJS, ktorá v r. 1941 – 1945 takisto okrem jazyko-
vedcov združovala literárnych vedcov a predstaviteľov príbuzných discip-
lín, bol Ľudovít Novák, zakladateľ SAVU. SJS bola a je doteraz výberovým 
združením slovakistov, slavistov, všeobecných jazykovedcov a fonetikov, 
resp. aj iných príbuzných disciplín so sídlom v Bratislave. Okrem toho boli 
zriadené pobočky v Nitre, v Banskej Bystrici a v Prešove (tie už v Združení 
jazykovedcov pri SAV), od 3. funkčného obdobia sa zriadila pobočka aj 
v Trnave. V poslednom čase je pobočka aj v Ružomberku.  

Vo funkcii predsedu Združenia slovenských jazykovedcov, resp. Slo-
venskej jazykovednej spoločnosti sa vystriedali J. Stanislav, E. Pauliny, J. 
Ružička, J. Horecký, Š. Peciar, K. Buzássyová, J. Ripka, S. Ondrejovič a A. 
Ferenčíková. Činnosť Slovenskej jazykovednej spoločnosti riadi predseda 
spoločne s tajomníkom, podpredsedami a celým výborom. Aktivita uvede-
ných jazykovedných spoločností spočívala hlavne v organizovaní vedec-
kých prednášok z rozličných oblastí jazykovedy a príbuzných disciplín 
a v usporiadaní vedeckých diskusií, sympózií a konferencií o aktuálnych 
otázkach súčasnej jazykovedy a o výsledkoch vedeckého výskumu na aka-
demických a vysokoškolských jazykovedných pracoviskách. Jednou z naj-
významnejších akcií bol výskum hovorenej podoby spisovnej slovenčiny 
na Slovensku, ktorú organizovalo a realizovalo Združenie slovenských 
jazykovedcov v r. 1961 – 1963 s vyústením v r. 1965. 

Združenie slovenských jazykovedcov a Slovenská jazykovedná spoloč-
nosť rozvíjali a rozvíjajú aj vlastnú edičnú činnosť. Ich publikačným orgá-
nom bol Recueil linguistique de Bratislava, ktorý začal vydávať Bratislav-
ský lingvistický krúžok, ale od 2. zväzku je to orgán SJS (doteraz 9 zv.). 
Vychádzal aj informačný Zápisník slovenského jazykovedca, neskôr pre-
menovaný na Jazykovedný zápisník. Slovenská jazykovedná spoločnosť 
začala vydávať aj Spisy slovenskej jazykovednej spoločnosti SAV, v rámci 
ktorých vyšli kratšie diela významných slovenských jazykovedných auto-
rov (doteraz 6 zv.).           

Slavomír Ondrejovič, Ladislav Dvonč 
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Unikátna činnosť spoločnosti 

 
Aktivitami Slovenskej jazykovednej spoločnosti sú najmä: 

- popularizačná činnosť v oblasti jazykovedy, realizovaná priebežne vo 
forme vedeckých prednášok z rozličných oblastí jazykovedy a príbuzných 
disciplín,  

- organizačná činnosť a príprava, resp. spolupráca pri príprave vedec-
kých podujatí, seminárov a konferencií o aktuálnych otázkach súčasnej 
jazykovedy a o výsledkoch vedeckého výskumu na akademických 
a vysokoškolských jazykovedných pracoviskách,  

- edičná činnosť spočívajúca v redakčnej príprave odborných materiá-
lov a ich publikovaní v záujme popularizácie jazykovedy.  

K najvýznamnejším akciám pravidelne organizovaným SJS patrí Kolok-
vium mladých jazykovedcov, pričom na jeho príprave sa v posledných 
rokoch strieda bratislavská pobočka s ostatnými pobočkami. Toto medzi-
národné podujatie sa v priebehu rokov stalo tradíciou, ktorá je súčasťou 
odborného života mladých pracovníkov a doktorandov Jazykovedného 
ústavu Ľ. Štúra SAV a filozofických a pedagogických fakúlt na Slovensku, 
ako aj mnohých zahraničných kolegov. Každoročne na toto podujatie pri-
chádza veľký počet účastníkov (okolo 100), ktorí prezentujú svoje práce a 
získavajú užitočné kontakty a informácie. 

Takisto už tradičnou akciou spoločnosti sa stalo Celoslovenské stretnu-
tie jazykovedcov konané každé dva roky, ktorého cieľom je zlepšiť vzá-
jomnú informovanosť o realizovaných výskumných projektoch, publiko-
vaných i pripravovaných prácach a iných aktivitách.  

Medzinárodné a domáce vedecké konferencie a semináre, ktoré Slo-
venská jazykovedná spoločnosť organizuje alebo na ktorých príprave sa 
spolu s inými slovakistickými pracoviskami podieľa, sa najčastejšie konajú 
pri príležitosti životných jubileí významných slovenských jazykovedcov 
(napr. S. Ondrejoviča, K. Buzássyovej, V. Krupu, J. Sabola, M. Sokolovej 
a mnohých ďalších) alebo ako spomienkové podujatia venované výročiu 
narodenia alebo úmrtia známych osobností slovenskej lingvistiky (napr. S. 
Czambla, H. Barteka, J. Štolca, Ľ. Nováka). 

V rámci edičnej činnosti vydáva SJS zborník Varia zostavený z príspev-
kov z konferencie Kolokvium mladých jazykovedcov a informačný Jazyko-
vedný zápisník (v elektronickej podobe). SJS vydáva aj Spisy slovenskej 
jazykovednej spoločnosti SAV. 

Mgr. Bronislava Chocholová, PhD. 
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SLOVENSKÁ JEDNOTA KLASICKÝCH FILOLÓGOV PRI 

SAV 
 
 
Vedenie spoločnosti:  
 
Predsedníčka – Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD. 
Tajomník – prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. 
Hospodárka – Mgr. Eva Serafinová 
 
Členovia výboru:  
 
Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD. 
Doc. Jana Grusková, PhD. 
Mgr. Erika Juríková, PhD. 
PhDr. Alexandra Ostertágová, PhD. 

Mgr. Eva Serafinová 
Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. 
Doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc.  

 
Počet členov (2012): 45 
Adresa sídla: FiF UK, miestnosť č. 346, Gondova 2, 81499 Bratislava 
Kontakt: sjkf.sav(at)gmail.com, 02/59339423 
Web spoločnosti: http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=1753 
 

 
Charakteristika spoločnosti 
 
Jednota klasických filológov vznikla ako pobočka partnerskej českej orga-
nizácie r. 1969. Od roku 1972 nesie spoločnosť názov Slovenská jednota 
klasických filológov pri SAV. 

Úlohy spoločnosti definoval § 5 Stanov v štyroch bodoch: 1. podporo-
vať a pestovať vedeckú prácu v odbore vied o antickom staroveku a me-
dievalistike; 2. upevňovať spoluprácu s praxou; 3. novo hodnotiť antický 
starovek a študovať význam antickej kultúry pre rozvoj kultúry na Slo-
vensku; 4. propagovať a popularizovať výsledky vedy. V roku 1991 
k drobným zmenám v stanovách spoločnosti. Zmeny sa dotkli takmer 
výlučne formulovania cieľov SJKF, práv a povinností členov, činnosti a 
kompetencie orgánov.  
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Spoločnosť sídli v budove Filozofickej fakulty UK a jej činnosť sa per-
sonálne prelína s činnosťou kmeňového pracoviska, Katedrou klasickej 
a semitskej filológie.  

V zložení členov výboru sa od začiatku dbalo na to, aby v ňom mali ok-
rem univerzitných pracovníkov náležité zastúpenie pracovníci SAV 
a rôznych vydavateľstiev, ako aj latinčinári zo stredných škôl. V posled-
ných desaťročiach sa táto zásada zohľadňuje minimálne - klasickí filoló-
govia pôsobia takmer bezvýhradne vo vysokoškolskom prostredí a výučba 
latinčiny (a tým menej klasickej gréčtiny) na stredných školách na Sloven-
sku smeruje k úplnému zániku. Počet členov výboru sa v ostatných rokoch 
pohybuje okolo čísla 7. 

So vznikom medievalisticko-novolatinskej pobočky SJKF so sídlom 
v Trnave na Trnavskej univerzite r. 2008 sa rozšíril okruh pôsobnosti 
Jednoty najmä na tunajšie univerzitné prostredie. 

V prvých desaťročiach po vzniku sa v SJKF sledovala línia extenzívneho 
budovania členskej základne. SJKF začínala s 32 členmi r. 1969, najvyšší 
stav dosiahla koncom deväťdesiatych rokov, 90 členov. V súčasnosti má 
45 členov. 

Spoločnosť vyvíja činnosť najmä formou prednášok pre členov i pre 
verejnosť. Realizujú sa prednášky z oblasti neolatinistiky, lingvistiky kla-
sických jazykov, literárnovedne zamerané prednášky, archeologicko-
umenovedné prednášky, prednášky zamerané na históriu, filozofiu, by-
zantológiu a novogrécku problematiku. Popri slovenských prednášajúcich 
prispievajú aj hostia z Čiech a Moravy, z Viedenskej univerzity príp. 
z Rakúskej akadémie vied a z gréckych univerzít. Okrem toho spoločnosť 
organizovala početné exkurzie, besedy  a semináre a v úlohe spoluorgani-
zátora participovala na viacerých medzinárodných konferenciách 
a prednáškach.  

Za svoj informačný bulletin, spoločný s partnerskou českou organizá-
ciou, považovala jednota Zprávy Jednoty klasických filologů (dnes časopis 
AVRIGA, od r. 2009 zaradený do Zoznamu recenzovaných neimpaktova-
ných periodík vydávaných v Českej republike), od r. 2004 už tento status 
nemá a nie je ani podporovaný z prostriedkov RVS. Zostáva však naďalej 
jedným z hlavných publikačných priestorov pre členov SJKF. Slovensko 
má v redakčnej rade jedného zástupcu, Prof. D. Škovieru. 

Počas svojej vyše 40-ročnej histórie spolupracovala SJKF so sloven-
skými vedeckými vysokoškolskými inštitúciami, s  mnohými organizácia-
mi podobného zamerania (s Jednotou klasických filologu v Prahe, Sloven-
skou spoločnosťou novogréckych štúdií, Slovenskou byzantologickou 
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spoločnosťou) aj so Slovenským rozhlasom, ktorý umožňuje prezentáciu 
hodnôt založených na antickej vzdelanosti širšej verejnosti. SJKF sa pokú-
šala o spoluprácu s Ministerstvom školstva a so slovenskými gymnáziami, 
s cieľom vytvoriť podmienky pre vznik klasického gymnázia na Slovensku 
a predovšetkým s cieľom vrátiť latinčine dôstojnejšie postavenie.         

    
Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD. 

 
Unikátna činnosť spoločnosti 
 
Slovenská jednota klasických filológov (SJKF) sa podieľa na organizácii 
mnohých vedecko-popularizačných akcií. Každoročne sa uskutoční nie-
koľko prednášok na rôzne témy z odboru klasickej filológie a iných prí-
buzných odborov.  

V roku 2010 sa uskutočnilo niekoľko prednášok zahraničných kolegov. 
Kolegyňa z Južnej Afriky – Elke Steinmayer: Greek Tragedy in Africa, gréc-
ky lektor Apostolos Sourlatzis: Η επίδραση της ελληνικής γλώσσας στις 
ευρωπαικές γλώσσες. Η περίπτωση της σλοβακικής γλώσσα  (Vplyv gréčti-
ny na európske jazyky, s dôrazom na slovenčinu) a kolega z Rakúskej aka-
démie vied vo Viedni Mihailo St. Popović: Monuments and their preserva-
tion in the historical region f Macedonia. The example of Ohrid and its sur-
roundings. 8.-10. júla 2010 sa konala medzinárodná konferencia GLIEP 3 – 
Greek and Latin from an Indo-European perspective.  

V roku 2011 sa okrem prednášok domácich klasických filológov 
z Bratislavy, Trnavy a Nitry konali opäť prednášky v spolupráci so zahra-
ničnými kolegami. SJKF navštívila kolegyňa z Viedne Maria Oikonomou 
s prednáškou na tému Die Moderne und ihre Odysseen - der Fall der Elpenor 
a bývalý prezident Medzinárodnej byznatologickej spoločnosti Peter 
Schreiner: Armut und Reichtum in Byzanz: Realität und soziale Diskussion. 

V tomto roku sa na pôde FF TU v Trnave konala konferencia Klasické 
jazyky ako kultúrny most pre strednú Európu v 21. storočí, na ktorej sa zú-
častnili  klasickí  filológovia, historici  a  odborníci  z  príbuzných  odborov  
z  celého  Slovenska,  Rakúska,  Českej  republiky a Poľska. 

V roku 2012 sa konali dve prednášky kolegov zo zahraničia. Vlastimil 
Drbal z Českej republiky predniesol prednášku na tému Pozdní antika – 
svébytná epocha světových dějin a Johannes Preiser-Kapeller z Rakúskej 
akadémie vied. 
 

Mgr. Eva Serafinová 
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SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV 
 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Predseda – Ing. Zbyšek Šustek, CSc. 
1 podpredseda – PhDr. Marián Soják, PhD. 
2. podpredseda – Ing. Rastislav Dráb 
Tajomník – Ing. Ľudovít Turčáni 
Hospodár – Ing. Stanislav Suja 
 
Členovia výboru:  

 
Alojz Balogh 
Ing. Ivan Briedik 
Ing. Vladimír Bullo 
Ing. Ján Dibala 
František Hrdý 

Ing. Marián Ondrejmiška 
Ing. Palo Paľo 
MUDr. Ladislav Švejda 
Prof. Ing. Imrich Točka, CSc.  
Ján Tóth 

 
Členovia revíznej komisie:  
 
Ing. Miroslav Milán (predseda) 
Ing. Ján Košovan 
Ing. Emil Oetter 
 
Počet členov (2012): 791 
Adresa sídla: Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava 
Korešpondenčná adresa POB 103, 814 99 Bratislava 
Kontakt:  
zbysek.sustek(at)savba.sk – 02 59 30 26 17 – predseda 
t.ludvo(at)gmail.com – 02 20 72 23 08 – tajomník  
sojak(at)ta3.sk – 053 44 65 687 – 1. podpredseda 

 
Charakteristika spoločnosti 
 
SNS vznikla v roku 1971 oddelením od Numizmatickej spoločnosti česko-
slovenskej v súvislosti s federalizáciu štátu. Členom RSVS je od roku 2009. 
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SNS pri SAV má 12 pobočiek  so sídlom v Bratislave, Banskej Bystrici, 
Humennom, Košiciach, Martine, Nitre, Považskej Bystrici, Prešove, Prievi-
dzi, Svite, Trenčíne a Trnava. Pobočky pôsobiace V oblastiach s veľkou 
rozptýlenosťou členov majú pobočky pre operatívnejšie riadenie styku 
s členmi zriadené krúžky (Myjava, Lučenec). 

SNS nie je formálnym členom žiadnej medzinárodnej organizácie, je 
však v kontakte s Medzinárodným komitétom pre numizmatiku. Okrem 
toho má dohody o spolupráci s Poľskou numizmatickou spoločnosťou, 
Chorvátskou numizmatickou spoločnosťou a Rumunskou numizmatickou 
spoločnosťou, sekciou v Brašove. Vďaka jazykovej blízkosti sa však zvlášť 
efektívne naplňuje zmluva s Poľskou numizmatickou spoločnosťou.  

Neformálne kontakty má spoločnosť s partnerskými spoločnosťami 
v Maďarsku, Bielorusku, v Čechách a na Morave. Jeden člen SNS je čest-
ným členom Rumunskej numizmatickej spoločnosti. Ďalší sú aktívnymi 
členmi Maďarskej numizmatickej spoločnosti alebo Českej numizmatickej 
spoločnosti. Naopak SNS má 8 zahraničných členov. 

Vzhľadom na prevahu amatérskych záujemcov o numizmatiku sa SNS 
sústreďuje na popularizáciu poznatkov formou prednášok konaných pri-
bližne v mesačných intervaloch v jednotlivých pobočkách. Ich intenzita 
a rozsah silne závisí na zázemí, ktoré jednotlivé pobočky majú v miestnych 
profesionálnych inštitúciách, na zložení členskej základne a kvalifikova-
nosti funkcionárov. Pravidelne sa konajú v Bratislave a Trenčíne, menej 
pravidelne vo Svite, Košiciach, Nitre a Humennom, inde len príležitostne. 

Druhou oblasťou činnosti je organizácia Medzinárodných numizmatic-
kých sympózií v približne dvoj- až trojročných obdobiach. 

SNS vydáva časopis Numizmatika – posledné číslo v r. 2008. Problé-
mom pri jeho vydávaní je nedostatok príspevkov od radových členov. 
Preto sa náplňou viacerých čísiel stali príspevky z medzinárodných sym-
pózií organizovaných spoločnosťou. 

SNS napomáha členom pri budovaní zbierok distribúciou pamätných. 
resp. zberateľských mincí vydaných NBS a organizovaním výmenných 
stretnutí a uzavretých členských aukcií. Vydáva aj medaily pripomínajúce 
rozličné historické osobnosti a udalosti. 

SNS má siedmich kolektívnych členov: Mestské múzeum Bratislava, 
Okresné vlastivedné múzeum Humenné, Podtatranské múzeum Poprad, 
NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica, Mincovňa Kremnica š. p., Slo-
venská národná knižnica – Slovenské literárne múzeum, firma Escona 
Trading Bratislava). 
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Vekové rozpätie členov je 19 až 91 rokov. Vysokoškolské vzdelanie má 
48,5 percent členov, z toho dvaja členovia majú pedagogickú hodnosť 
profesor a ôsmi docent, dvaja členovia sú DrSc., 31 členov sú CSc. alebo 
PhD. 

Profesionálnej sa numizmatikou zaoberajú iba siedmi členovia v pro-
duktívnom veku (3 CSc. alebo PhD). ktorí predstavujú približne polovicu 
profesionálnych numizmatikov na Slovensku.  Zahraniční členovia SNS sú 
z ČR (3), Rakúska (2), Nemecka (1), Rumunska (1) a Ukrajiny (1).         
 

Unikátna činnosť spoločnosti 

 
20. – 23. Mája 2010 sa konalo medzinárodné numizmatické sympózium: 
v Kremnici – Skalke: Peniaze a ich miesto v dejinách spoločnosti. Uskutoč-
nilo sa 56 prednášok, z toho 46 zo zahraničia, cca 100 účastníkov. 

V roku 2011 bola vydaná publikácia: Tkáč, M., Kolníková E., Minarovi-
čová E., Fiala A., Hunka J., Kamhalová M., Šustek, Z. & Bušša V., 2001: Pla-
tidlá na Slovensku – Money in Slovakia, NBS, Bratislava, 239 str.  

Šiesti členovia SNS (hrubé) sa podieľali na príprave reprezentačnej 
publikácie NBS. Ich autorský podiel predstavuje cca 90 percent rozsahu 
knihy. Dvaja z nich (podčiarknuté) nie sú profesionálnymi numizmatikmi. 

11. 11. 2011 sa uskutočnila výstava Pevní vo vernosti – história 17. 
drotárskeho pluku, Trenčiansky hrad. Pripravili ju členovia trenčianskej 
pobočky v spolupráci s Trenčianskym múzeom a Vojenským historickým 
ústavom. V tom istom roku - 20. 12 2011 – 3. 3. 2012 sa v spolupráci s NBS 
- Múzeom mincí a medailí autorsky pripravila výstava Koruna, pengő, 
forint – maďarská mena 1848 –2011.  

24. októbra 2012 sa v Banskej Štiavnici v spolupráci so Slovenským 
banským múzeom uskutočnil Seminár Baníctvo a mincovníctvo v dejinách 
Slovenska, 11 prednášok, z toho jeden zo zahraničia, cca 50 účastníkov. 
Spojené s otvorením výstavy Nálezy mincí v okolí Banskej Štiavnice. 
 
Drobnejšie publikácie 
2010 –Točka I.: Nitra na medailérskych pamiatkach. Nitra, 86 str. 
2012 – Bulko M. (ed.) Jozef Branecký 1882 – 1962 – 2012. Trenčín, 44 str. 

 
 

Ing. Zbyšek Šustek, CSc. 
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SLOVENSKÁ ORIENTALISTICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI 

SAV 
 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Predseda – doc. PhDr. Viera Pawliková-Vilhanová, DrSc. 
Tajomník – Mgr. Henrietta Hatalová, PhD. 
Hospodár – doc. Mgr. Dušan Deák, PhD. 
 
Členovia výboru:  

 
Doc. PhDr. Viera Pawliková-Vilhanová, DrSc. 
Mgr. Henrietta Hatalová, PhD. 
Doc. Mgr. Dušan Deák, PhD. 
 
Počet členov (2012): 30 
Adresa sídla: Ústav orientalistiky SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava 
Kontakt: viera.vilhanova(at)savba.sk, tel./fax: 02/52926326 
Web spoločnosti: http://orient.sav.sk/slovenska-orientalisticka-
spolocnost 
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Charakteristika spoločnosti 
 
Slovenská orientalistická spoločnosť (SOS) je priamou nástupkyňou Čes-
koslovenskej orientalistickej spoločnosti pri ČSAV, ktorá sa konštituovala 
na ustanovujúcom Valnom zhromaždení v Orientálnom ústave ČSAV dňa 
10. októbra 1958. 

SOS existovala na území Slovenska ako súčasť Československej orien-
talistickej spoločnosti, hoci svoju činnosť vyvíjala pri SAV a s jej súhlasom. 
Nesúlad medzi právnym a faktickým stavom trval  až do 1.júna 1972, kedy 
Ministerstvo vnútra shválilo stanovy a činnosť Slovenskej orientalistickej 
spoločnostia. SOS je dobrovoľné, výberové združenie vedeckých, odbor-
ných pracovníkov v oblasti orientalistiky a príbuzných vedných disciplín. 
Spoločnosť vyvíja svoju činnosť pri Ústave orientalistiky SAV a jej sídlom 
je Bratislava. 

Poslaním spoločnosti je rozširovať poznatky získavané pri skúmaní de-
jín a kultúr krajín Ázie a Afriky a aktívne prispievať k rozvoju orientalisti-
ky na Slovensku prehlbovaním spolupráce medzi orientalistami zo všet-
kých pracovísk, na ktorých sa štúdiom Orientu zaoberajú. Šírením poznat-
kov o krajinách Ázie a Afriky medzi odbornou aj laickou verejnosťou vy-
tvárať predpoklady pre rozvoj orientalistiky na Slovensku a jej spoločen-
ské využitie. Svojimi aktivitami prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne 
svojich členov, poskytovať im pomoc pri ich vedeckej a odbornej práci, 
rozširovať ich poznanie organizovaním prednášok špičkových odborníkov 
zo zahraničia, čo vždy patrilo k hlavnej činnosti SOS. Propagovať výsledky 
slovenskej orientalistickej vedy na medzinárodných fórach. Usporiadaním 
prednášok a výstav šíriť výsledky vedeckej práce členov spoločnosti me-
dzi laickou verejnosťou, rozširovaním kontaktov s krajinami Ázie a Afriky 
narastá aj záujem slovenskej verejnosti a zvyšovaním počtu imigratov aj 
obavy. Prednáškové cykly rozširujú poznanie, pomáhajú odstrániť xeno-
fóbiu, ktorá často vedie k rasovej neznášanlivosti a násiliu. 

Po určitom útlme aktivít SOS sa revitalizovaná Slovenská orientalistic-
ká spoločnosť pokúsi oživiť predchádzajúce činnosti, najmä prednáškovú 
činnosť pre odbornú aj širokú verejnosť a usporiadanie výstav, 
a v budúcnosti rozšíriť zahraničnú spoluprácu a spoluprácou s pracovis-
kami podobného zamerania doma aj v zahraničí naštartovať vlastnú edič-
nú a publikačnú činnosť a organizovanie národných aj medzinárodných 
seminárov, konferencií a vedeckých sympózií. 

 



Slovenská orientalistická spoločnosť pri SAV   

~ 104 ~ 

 

Unikátna činnosť spoločnosti 

 
Propagovať výsledky vedeckej práce svojich členov medzi slovenskou 
verejnosťou aj na medzinárodných fórach. Prispievať k zvyšovaniu od-
bornej úrovne svojich členov usporiadaním prednáškových cyklov, pozý-
vaním prednášateľov zo zahraničia, usporiadaním výstav. Slovenská 
orientalistická spoločnosť a Ústav orientalistiky SAV, pri ktorom SOS exis-
tuje sú najstaršie orientalistické inštitúcie na Slovensku. Súbežne s naras-
tajúcim významom krajín Ázie a Afriky a rozširovaním oficiálnych aj neo-
ficiálnych kontaktov obyvateľov Slovenskej republiky s krajinami Ázie 
a Afriky vzrastá aj význam orientalistiky. 

V uplynulých rokoch došlo k určitému útlmu činnosti SOS, vedenie SOS 
sa teraz usiluje znovuoživiť aktivity. Pri plnení svojho poslania spolupra-
covať s ústavmi SAV a vedeckými spoločnosťami SAV, zúčastňovať sa na 
aktivitách organizovaných RSVS  a najmä úzko spolupracovať s orientalis-
tickými výskumnými pracoviskami a katedrami ako aj jednotlivými ve-
deckými a vedecko-pedagogickými pracovníkmi so záujmom o Orient na 
vysokých školách v Bratislave (FFUK), Trnave (UCM) a inde. Spolupraco-
vať s príbuznými organizáciami a zapájať sa ako kolektívny člen do čin-
ností združení, hnutí a spoločností, ktoré sa zaoberajú krajinami Afriky 
a Ázie. Vytvárať tak predpoklady pre rozvoj orientalistiky na Slovensku 
a pre jej spoločenské využitie. 

Rozširovaním spolupráce s partnerskými inštitúciami, najmä s Ústa-
vom orientalistiky SAV a orientalistickými pracoviskami na FFUK,  pokúsiť 
sa v budúcnosti rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť za účelom 
prehĺbenia poznatkov širokej verejnosti  o kultúrach a histórii krajín Ázie 
a Afriky. Spoločne rozširovať vedecké aktivity, organizovať národné 
a medzinárodné semináre, vedecké sympóziá, a prednášky zahraničných 
aj domácich odborníkov. 

Svojim pôsobením, najmä prednáškami pre širokú verejnosť, šíriť po-
znanie o krajinách Ázie a Afriky a napomáhať k odstráneniu všetkých 
prejavov rasizmu, xenofóbie a iných foriem rasovej neznášanlivosti.    
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SLOVENSKÁ PEDAGOGICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV 
 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Predseda – Prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. 
Podpredseda – Prof. PaedDr. Ján Danek, CSc. 
Tajomník a hospodár – PhDr. Vladimír Michalička, CSc., 

 
Členovia výboru (2012 – 2014):  

 
Doc. PhDr. E. Lukáč, CSc., FF PU Prešov  
Prof. PaedDr. J. Danek, CSc., FF UCM Trnava  
Doc. PhDr. M. Matulčíková, CSc., FF UK Bratislava  
Prof. Mgr. L. Macháček, CSc., FSV UCM Trnava  
PhDr. V. Michalička, CSc., Múzeum školstva a pedagogiky Bratislava  
Doc. PhDr. I. Emmerová, PhD., PdF UMB B. Bystrica  
Mgr. P. Koršňáková, PhD., IEA, Amsterdam  
Doc. PhDr. Z. Bakošová, CSc., KP FF UCM Trnava  
Prof. PhDr. P. Ondrejkovič, CSc., DrSc., FF UKF Nitra  
 
Členovia revíznej komisie (2012 – 2014):  
 
PeaDr. Ľ. Holkovič, PhD., STU, Trnava  
PaedDr. E. Frýdková, PhD., FF UCM Trnava  
 
Počet členov (2012): 96 
Adresa sídla: UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2 
Kontakt: ladislav.machacek(at)ucm.sk 
Web spoločnosti: www.spaeds.org 
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Charakteristika spoločnosti 
 
Slovenská pedagogická spoločnosť (SERS) v roku 2002 obnovila svoju 
činnosť po prerušení jej aktivít v roku 1989. Jej predsedom je od tohto 
roku prof. L. Macháček. Slovenská pedagogická spoločnosť patrí v súčas-
nosti k stredne veľkým spoločnostiam v rámci SAV. Jej počet členov sa 
stabilizoval na úrovni 100 členov. Celkový počet evidovaných členov je 
síce 161, ale iba 96 z nich si riadne platí členské poplatky.  

V uplynulých rokoch sa realizovali tradičné formy činnosti: pre členov 
boli zorganizované pravidelné odborné prednášky (napr. prof. Švec, prof. 
Ondrejkovič) na katedrách pedagogiky filozofických a pedagogických fa-
kult. Sekcie spoločnosti organizujú vedecké konferencie spoločnosti  
v tradičných termínoch každý rok (napr. vysokoškolská pedagogika pod 
vedením dr. M. Sirotovej). Sekcia sociálnej pedagogiky pod vedením doc. Z. 
Bakošovej dlhodobo pripravuje svoj terminologický a výkladový slovník. 
Sekcia dejín školstva a pedagogiky pod vedením dr. V. Michaličku organi-
zuje stretnutia s staršími osobnosťami pedagogickej vedy na Slovensku.  

Sekcia sociologickej pedagogiky spolupracuje s IUVENTou – Sloven-
ským inštitútom mládeže na nových výskumných projektoch v oblasti 
práce s mládežou vo voľnom čase PhDr. J. Miháliková). Finančnú podporu 
získalo viac ako 10 nových výskumných projektov, najmä doktorandov 
v pedagogických vedách (www.iuventa.sk). 

Celoslovenské vedecké konferencie ako celoslovenské reprezentatívne 
podujatia sa konali v dvojročných intervaloch (2004, 2006, 2008, 2010, 
2012) vždy  spoločne s valným zhromaždením našej vedeckej spoločnosti. 
Tieto  konferencie sa organizujú v spolupráci s Katedrou pedagogiky FF 
UCM (prof. J. Danek) v Trnave.  

V roku 2008 sa SPS stala riadnym členom Európskej pedagogickej spo-
ločnosti (EERA). Nominovaný zástupcom je dr. P.  Koršňáková. 

 Od roku 2010 je SPS vydavateľ e-časopisu pre pedagogické vedy Pe-
dagogika.sk (www.casopispedagogika.sk). Jej prvým hlavným redaktorom 
bol prof. P. Gavora. Časopis sa stáva dôležitým nástrojom zjednocovania 
pedagogickej komunity na Slovensku a napomáha prezentovať výsledky 
jej výskumu v medzinárodnom kontexte.  

Je však zrejmé, že aj pedagogická vedecká spoločnosť stojí v  nasledu-
júcom období pred generačnou výmenou. Dúfame, že sa jej podarí zvlád-
nuť aj túto nie najľahšiu úlohu bez „straty kvetinky“.         

 
       Prof. L. Macháček, predseda SPS pri SAV 
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Unikátna činnosť spoločnosti 

 
Na cestu k slovenskej pedagogickej komunite sa vydáva nový vedecký 
časopis PEDAGOGIKA.SK. Jeho zámerom je publikovať teoretické a empi-
rické štúdie, aktuálne informácie a recenzie, ktoré prispejú ku kultivácii 
vedeckého myslenia o výchove a vzdelávaní. Časopis bude uverejňovať 
state, ktoré odzrkadľujú rôzne pedagogické prúdy a smery, pokiaľ sú 
zmysluplné a preukazujú životaschopnosť. Tým chceme podporovať rôz-
norodosť a pestrosť myšlienkových koncepcií v pedagogike. Stránky ča-
sopisu sú otvorené odborníkom z iných vedných odborov, ako aj zahra-
ničným autorom. 

Vydavateľom vedeckého časopisu je Slovenská pedagogická spoloč-
nosť pri SAV. Tým znovu organizačne, ale aj personálne nadväzujeme na 
akademický a univerzitný výskum v pedagogických vedách na Slovensku. 
Časopis bude politicky i finančne nezávislý na školských orgánoch, vráta-
ne ministerstva školstva, aby mohol presadzovať myšlienkovú autonóm-
nosť a nestrannosť. 

Pre časopis sme zvolili elektronický formát. Takýto časopis je pre čita-
teľov kedykoľvek dostupný na internete, ľahko sa v ňom vyhľadáva (a to 
vrátane starších čísiel), články si môže čitateľ uložiť na pevný disk a prí-
padne aj vytlačiť. Elektronický časopis poskytuje autorom možnosť dlh-
ších príspevkov, čo nebýva bežným komfortom papierových časopisov. 
Umožní tiež pridávať k výskumným článkom prílohy – farebné fotografie, 
audiálne nahrávky alebo videonahrávky z terénu. 

Tvorba a výroba časopisu nám dovoľuje poskytnúť čitateľom bezplat-
ný prístup – čo je výdobytok, ktorého sa redakcia chce držať vďaka pod-
pore Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV. Mladá generácia pra-
covníkov v pedagogických vedách iste ocení všetky moderné prvky elek-
tronického časopisu a svojou participáciou na jeho tvorbe podporí rozvoj 
pedagogického výskumu na Slovensku. 

Prirodzene, skalní prívrženci papierových časopisov budú krčiť nosom 
nad elektronickým formátom časopisu PEDAGOGIKA.SK. Pri elektronic-
kom časopise totiž človek prichádza o čítanie v obľúbených relaxačných 
polohách. Na to je len jedna rada – dôležité články si vytlačte. V mene re-
dakčnej rady a redakcie želáme časopisu veľa kvalitných autorov a mnoho 
spokojných čitateľov. 
 

Prof. Peter Gavora, prof. Ladislav Macháček, prof. Štefan Švec 
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SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV 
 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Predseda – PhDr. Ivan Sarmány-Schuller, CSc., ÚEP SAV, Bratislava 
Podpredsedníčka – doc. PhDr. Mária Bratská, CSc., FFUK, Bratislava 
Tajomníčka – PhDr. Eva Farkašová, CSc., VÚDPaP, Bratislava 
Hospodár – PhDr. Matej Czako, CSc.  
 
 
Členovia výboru:  

 
Mgr. Radoslav Blaho, FF UK, Bratislava 
Mgr. Mária Budzáková, FSEV  UK, Bratislava 
Doc. PhDr. Stanislav Hvozdík, CSc., FF UPJŠ, Košice 
PhDr. Radomír Masaryk, PhD. 
Mgr. Ľubomíra Kačániová, UMB, B.Bystrica 
Mgr. Michaela Tatárová, CPPPP, Lučenec 
 
 
Členovia revíznej komisie (2012 – 2014):  
 
PhDr. Štefan Grajcár 
 
Počet členov (2012): 412 
Adresa sídla: Ústav experimentálnej psychológie SAV, Dúbravská 9, 813 
64 Bratislava 
Kontakt: expssarm(at)savba.sk  
Web spoločnosti: www.SlovenskaPsychologickaSpolocnost.sk 
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Charakteristika spoločnosti 
 
Vznik Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV (SPS) sa bezpros-
tredne viaže na Záujmový psychologický krúžok (ZPK) pri pôvodnom 
pracovisku, (Psychologický kabinet SAV, najprv ako súčasť oddelenia Filo-
zofického ústavu, ktorý viedol Miroslav Bažány), a ktorého päťročná čin-
nosť viedla k vzniku samostatnej SPS. Avšak popudov k vzniku spoločnosti 
bolo viacero, napr. žiadosť M. Bažányho o súhlas založenia SPS z roku 
1956.   Vedeckej rade Psychologického laboratória sa podávali správy 
o činnosti ZPK, kde napr. už v roku 1957 sa uvádza, že odznelo od založe-
nia krúžku 40 referátov. Hoci nie je presný dátum vzniku SPS, resp. jej 
predchodkyne, všeobecne predpokladáme, že to mohlo byť na prvej schô-
dzi ZPK, ktorá bola 27.11.1953, avšak až začiatkom roku 1958 bol na 
programe ZPK aj bod „Organizačné otázky spojené so založením Českoslo-
venskej spoločnosti pre psychológiu“. Reálne teda možno považovať za 
dátum vzniku Československej psychologickej spoločnosti (ČSPS)  až jar 
roku 1958. Predsednícke funkcie zastávali vždy významní slovenskí psy-
chológovia, prof. Damián Kováč bol navyše aj predsedom Československej 
psychologickej spoločnosti.    

Začiatky organizovanej psychologickej činnosti a psychologického ži-
vota sú však spojené s celoštátnou konferenciou v Smoleniciach v roku 
1957, kde sa nastolili aj otázky štruktúry ČSPS a miesta SPS v nej. I keď 
obe spoločnosti spolupracovali, mali značnú autonómiu, a tento stav trval 
až do prelomového roku 1989, kedy pôvodná ČSPS sa transformovala do 
Českomoravskej psychologickej společnosti (ČMPS) a SPS neprestávala 
pôsobiť pod pôvodným názvom.   

Hlavnou činnosťou SPS pri SAV bolo a je aj podľa súčasných stanov 
„...podpora a rozširovanie psychológie ako vedy i praktickej disciplíny, 
usiluje sa o rozvoj a využívanie psychologických poznatkov v spoločnosti“. 
Tieto aktivity sa dejú hlavne v organizovaní vedeckých a odborných podu-
jatí, ktorých býva v bežnom roku okolo 15-20. Z najdôležitejších je to me-
dzinárodná konferencia „Psychologické dni“ (PD), kde v roku 2013 to 
bude už 31. ročník. Z konferencií, ktoré tradične organizujeme s ČMPS 
jeden rok v Česku a druhý na Slovensku, vydávame konferenčné materiá-
ly, recenzovaný zborník, ktorý má pravidelne viac ako 500 strán textu. 
Okrem PD významné sú Zjazdy SPS (pod názvom Zjazd slovenských psy-
chológov), nemenej významným podujatím sú aj Študentské psychologic-
ké dni. V roku 2013 to bude už 13.ročník, pričom ide nielen o slovenské 
ale každoročne aj o medzinárodné kolo, pričom sa medzinárodné kolá 
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pravidlne organizujú na Slovensku i v Česku. Túto agendu úspešne vedie 
M. Bratská.   

Najvyšším orgánom SPS pri SAV je Valné zhromaždenie, ktoré pravi-
delne organizujeme pri príležitosti Zjazdov SPS, resp. pri príležitosti PD.  

SPS pri SAV je členom medzinárodnej únie psychológie IUPsyS, spolu-
pracuje so Slovenskou komorou psychológov (SKP), v ostatnom čase sa 
podiela aj na príprave novelizácie zákona o psychologickej činnosti, spo-
ločne kreuje Etickú komisiu (SPS a SKP).  

SPS vydáva dva krát ročne informačný bulletin Psychofórum, v ktorom 
prináša pravidelne informácie o podujatiach SPS ale aj iných odborných 
a vedeckých podujatiach u nás a vo svete, približuje činnosť našich jednot-
livých psychologických pracovísk, prináša recenzie, pravidelné diskusné 
rubriky a fóra, jubileá a pod. 
 

Ivan Sarmány-Schuller, predseda SPS 

 

Unikátna činnosť spoločnosti 

 
Medzi unikátne formy činnosti SPS možno v každom prípade zahrnúť 
organizovanie dvoch medzinárodných vedeckých konferencií, 

1. Psychologické dni – v spolupráci s Českomoravskou psychologickou 
společnosťou 

2. Študentské psychologické dni – v spolupráci s českomoravskou psy-
chologickou společností 
Obe konferencie majú podobu bienále a geograficky ich organizujeme 
raz v Česku, spravidla v Olomouci, a druhý raz na Slovensku, predchá-
dzajúce boli v Trenčíne, v súčasnosti najčastejšie v Bratislave. 

• Najvyšším ocenením významných psychológov je plaketa Antona Ju-
rovského, zakladateľa  otca slovenskej psychológie, napr. Damián Ko-
váč, Veronika Kováliková, Ladislav Košč, Vladimír Černý, Jozef Koščo, 
Ján Ch. Raiskup, Andrej Stančák, a iní slovenskí kolegovia a jeden výz-
namný americký psychológ, Robert Sternberg. 

• Na podujatiach Psychologické dni udeľujeme cenu za najlepší poster.  
• Študentské psychologické dni sú samostatnou súťažou prác študentov 

psychológie Slovenska i Česka a ich pedagógov. 
 

Ivan Sarmány-Schuller, predseda SPS 
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SLOVENSKÁ SOCIOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV 
 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Predseda – Prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD., Katedra sociológie FF UK 

v Bratislave, 
Podpredseda – PhDr. Eva Laiferová, CSc., Katedra sociológie Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. 
Tajomník - PhDr. Margita Minichová, PhD., Katedra sociológie Vysokej 

školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. 
Hospodár – PhDr. Rastislav  Bednárik, CSc., Inštitút pre výskum práce 

a rodiny, 
Správca web stránky – Martin Fero, PhD., Katedra sociológie Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. 

 
Ostatní členovia výboru:  

 
PhDr. Jana Adamcová, PhD.   
PhDr. Karol Čukan, CSc.   
Prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc.   
Prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, CSc.   
 
Členovia revíznej komisie:  
 
kpt. PhDr. Pavel Czirák, PhD.  
Mgr. Milan Zeman    
 
Počet členov (2012): 150 
Adresa sídla: Sociologický ústav SAV, Klemensova 19,Bratislava 
Kontakt: minichova(at)vssvalzbety.sk 
Web spoločnosti: www.sociologia.eu.sk 
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Charakteristika spoločnosti 
 
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV je občianske združenie, je to 
nezisková organizácia s hlavným zameraním na podporu rozvoja socioló-
gie na Slovensku. Podporuje organizovanie odborných prednášok, semi-
nárov a konferencií so sociologickou tematikou a sprostredkúva informá-
cie o sociologickom dianí na Slovensku, v Európe a vo svete. SSS pri SAV je 
kolektívnym členom ISA (Medzinárodnej sociologickej asociácie). 

V sledovanom období (od VZ v Liptovskom Mikuláši) Výbor SSS pri 
SAV pracoval v zložení: Rastislav Bednárik – predseda, Karol Čukan – 
podpredseda, Margita Minichová – tajomníčka, Zuzana Kusá – hospodárka 
a členovia – Jana Adamcová, Branislav Hunčík, Ladislav Macháček, Jozef 
Matis, Jozef Matulník. Revízna komisia pracovala v zložení: Milan Zeman 
a Pavol Czirák. Počas uplynulého obdobia sa výbor zišiel desaťkrát. Člen-
ská základňa SSS pri SAV vzrástla z 252 členov na súčasných 269 členov. 
V rámci rodiny vedeckých spoločností pri SAV patríme k aktívnym členom 
s pestrou a intenzívnou činnosťou, čo sa zachovalo aj za uplynulé 2 roky. 
Aktívne pracujú sekcie Sociologickej teórie (pod vedením D. Alijevovej), 
Metodológie (Z. Kusá), Armády (K.Čukan), Kultúry (A. Kvasničková), Mlá-
deže (L. Macháček), Zdravotníctva (J. Matulník), Sociálnej patológie (P. 
Ondrejkovič) a Klub mladých sociológov (Z. Kusá a Soboličová). Oproti 
minulosti sa zaktivizovala naša Východoslovenská  pobočka (pod vedením 
A. Tokárovej) a aj ona usporiadala niekoľko podujatí pre sociológov. 

Najvýznamnejším podujatím SSS pri SAV v sledovanom období bola 
spoluorganizácia a aktívna účasť na konferencii v Prahe pri príležitosti 45. 
výročia založenia Československej sociologickej spoločnosti v dňoch 17. - 
18. 9. 2009. „Nezvyčajne vysoká účasť slovenských sociológov prekvapila 
všetkých“ – píše sa v informácii o tomto podujatí. SSS pri SAV zabezpečila 
garantov pre polovicu zo 6 sekcií konferencie (J. Matulník, K. Čukan, L. 
Macháček) a prednesené referáty vyšli tlačou v 2-zväzkovom zborníku. 
Slovenskí sociológovia sa zúčastnili aj na následnom diskusnom paneli 
pamätníkov, kde pripomenuli dôležité počiny v súvislosti so vznikom SSS. 

Z vydaných publikácií, na ktorých participovala SSS pri SAV treba pri-
pomenúť tiež zborník referátov z Výročnej konferencie SSS pri SAV 
v Liptovskom Mikuláši v roku 2008, publikáciu Mládež ako aktér spolo-
čenskej zmeny (Macháček), zborník Anómia v spoločnosti – anómia 
v rodine (Ondrejkovič), monografiu k Slovenskej vojenskej sociológii na 
začiatku 21. storočia (Škvrnda, Čukan) i publikáciu Slovenská spoločnosť 
z pohľadu výskumu európskych hodnôt (Búzik, Tížik, Kusá). 
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Zo zahraničných aktivít možno spomenúť účasť na Valnom zhromaž-
dení Masarykovej ČSS v Olomouci v roku 2009 (Bednárik, Čukan), na dis-
kusii ESA v Paríži o zameraní činnosti národných asociácií (Matulník 
v roku 2008), na kongrese ESA v Lisabone v roku 2009 (Macháček), na 
konferencii ISA v Taipei v roku 2009 (Bednárik) a viacero prednášok slo-
venských sociológov (napr. Alievovej) v zahraničí (najmä v Čechách).  

Alexander Hirner bol na návrh SSS pri SAV ocenený Radom Ľudovíta 
Štúra II. triedy, in memoriam, ktorý mu 3. januára 2012 pri príležitosti 19. 
výročia vzniku Slovenskej republiky udelil prezident SR Ivan Gašparovič 
za mimoriadne zásluhy a celoživotný prínos v oblasti sociológie a kulturo-
lógie a pozdvihnutie národného povedomia. 

SSS pri SAV a Výbor zablahoželali Jánovi Pašiakovi k 80. narodeninám. 
Aj touto formou ďakujeme dlhoročnému a aktívnemu členovi za odvedenú 
prácu pre SSS pri SAV a popriať mu veľa tvorivých síl do budúcna. 

Čo sa týka komunikácie, SSS pri SAV má k dispozícii webstránku, na vy-
tvorení a udržiavaní ktorej sa podieľa viacero členov výboru i ďalší dob-
rovoľníci (Hunčík, Czirák, Matulník, Zaťko, Snop, Fero). Pripravuje sa nová 
podoba tejto stránky s ambíciou poskytovať širšie penzum informácií 
z diania v SSS a aj v sociológii doma i v zahraničí.  

Stále sa využíva aj občasník Spravodajca SSS, ktorý vychádza 2 x ročne. 
Jeho elektronickú verziu možno nájsť na web stránke našej SSS 
www.sociologia.eu.sk. 

   
PhDr. Rastislav Bednárik, CSc. 

 
 
Unikátna činnosť spoločnosti 
 
Po roku 1993 sa spolupráca českých a slovenských sociológov uskutočňo-
vala predovšetkým v rámci medzinárodných multilaterárnych projektov. 
Nie náhodou to boli P. Machonin – R. Roško (Sociológia 1996, č. 1), ktorí 
položili nový základ spolupráce dvoch hlavných akademických sociologic-
kých pracovísk. Je však pravdou, že takéto zoskupenia utvorili aj socioló-
govia z mladšej generácie (napr. M. Tuček – J. Bunčák, Z. Kusá– J. Konopá-
sek, M. Čambáliková – Z. Mansfeldová). 

Úspešnú bilanciu výsledkov tejto spolupráce sa podarilo urobiť na pr-
vých slovensko-českých sociologických dňoch, ktoré sa uskutočnili v Bra-
tislave v roku 1999 na tému Problematika transformačných zmien v SR a 
ČR desať rokov po. Vedecký časopis SÚ SAV Sociológia (1999, č. 5) uverej-
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nil najzaujímavejšie príspevky. Toto stretnutie bolo koncipované predo-
všetkým ako vedecká konferencia umožňujúca konfrontáciu rozmanitých 
výsledkov medzinárodných sociologických výskumov, na ktorých partici-
povali sociológovia oboch samostatných republík. V osobitnom čísle So-
ciológie sa nachádzajú najkomplexnejšie informácie o katedrách socioló-
gie z toho obdobia, informácie o sociologických spoločnostiach a sociolo-
gických časopisoch. 

Prvé česko-slovenské sociologické stretnutie sa uskutočnilo v máji 
2004 (Praha, Vila Lanna) pod záštitou Ústavu sociológie AV Českej repub-
liky a Sociologického ústavu SAV niekoľko dní po prijatí Českej a Sloven-
skej republiky do EÚ. Sociológovia majú zmysel pre históriu a vedome 
organizujú svoje podujatia tak, aby to bolo súčasne vďačné pre historikov 
rozvoja sociologického myslenia v európskom priestore, ak budú hľadať 
súvzťažnosti medzi sociológiou a jej spoločnosťou. 

Pri príležitosti 40. výročia vzniku SSS zástupcovia Masarykovej českej 
sociologickej spoločnosti (MČSS) sa 20. 9. 2004 zúčastnili v Bratislave 
pracovného stretnutia s predstaviteľmi Slovenskej sociologickej spoloč-
nosti (SSS) pri SAV na tému Sú národné sociologické spoločnosti v kríze? 
Rokovanie s podporou ISA sa odohrávalo v priestoroch kníhkupectva 
VEDA, sa zúčastnili L. Macháček (garant podujatia), J. Matulník (predseda 
SSS), D. Alijevová, M. Suríková a R. Klobucký. MČSS zastupovali Michal 
Illner, Jiří Buriánek a Jiří Šubrt. 

Česko-slovenská sociologická konferencia pri príležitosti 45. výročia 
založenia Československé sociologické společnosti, sa uskutočnila 17. a 
18. septembra 2009 v Prahe. (Hostiteľom bol H. Jeřábek – FSV UK). Pre-
zentovali sa príspevky na témy, ktoré signalizovali orientáciu národných 
sociológií na rozličné témy: Kvalita sociologického výskumu (H. Jeřábek, J. 
Schenk), Sociológia sídiel (Věra Majerová), Mládež a výchova (Ladislav 
Macháček), Zdravotníctvo a medicína (Jozef Matulník), Imigrácia, sociálna 
súdržnosť a solidarita (Radim Marada), Bezpečnosť a armáda (Karol Ču-
kan), Sociológia verejnej mienky, komunikácie a médií (Jiří Vinopal). Oso-
bitnej pozornosti sa tešil Okrúhly stôl pamätníkov, na ktorom sa z iniciatí-
vy sociologických spoločností prediskutovala otázka vývoja sociológie 
pred rokom 1989. 

Napokon iba nedávno sa uskutočnilo spoločné Autorské fórum socio-
lógov, na ktorom sa uskutočnila prezentácia "monografických sociologic-
kých produktov" vydaných autormi zo Slovenska a Čiech v podobe. 

          
Prof. Ladislav Macháček, CSc. 
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SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU POLI-

TIKU PRI SAV 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Predseda – PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D.  
Podpredseda – Prof. Ladislav Macháček, CSc.  
Tajomník a hospodár – PhDr. Jozef Lenč, PhD. 

 
Členovia výboru (2011 – 2013):  

 
PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., 

Ph.D. 
Doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. 

Prof. Ladislav Macháček, CSc. 
Mgr. Norbert Kmeť, CSc. 
PaeDr. Stanislav Krošlák

 
 Členovia revíznej komisie (2011 – 2013):  
 
Doc. PhDr. Vojtech Wagner, CSc.   
PhDr. Dušan Štrauss, PhD.  
 
Počet členov (2012): 28 
Adresa sídla: UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2 
Kontakt: radolist(at)yahoo.de 
Web spoločnosti: www.ssrpsav.sk 
 

Charakteristika spoločnosti 
 
Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV (SSRP) je vedeckou 
spoločnosťou, ktorá vznikla v roku 2001 z iniciatívy pracovníkov vyso-
kých škôl a Slovenskej akadémie vied v odboroch sociálno-politických 
vied. Spoločnosť je dobrovoľným výberovým združením vedeckých, ve-
decko-pedagogických a odborných pracovníkov a študentov, ktoré si kla-
die za cieľ prispievať k rozvoju vedeckého poznania. Jej poslaním je utvá-
rať priestor na výmenu názorov na sféru politického, sociálneho a občian-
skeho vývoja.  

Prvým a zakladajúcim predsedom spoločnosť bol Prof. Rastislav Tóth, 
ktorý založil spoločnosť spolu s ďalšími politológmi z ostatných vedec-
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kých pracovísk na Slovensku. SSRP sa spočiatku prezentovala aktívnou 
činnosťou, vrátane usporiadania niekoľkých vedeckých podujatí a úspeš-
ného zapojenia študentov politológie do činorodej spolupráce Po odchode 
prof. Tótha z UCM v Trnave na iné pracovisko spoločnosť dlho stagnovala, 
až sa v roku 2008 na popud člena Výboru Rady slovenských vedeckých 
spoločností prof. Macháčka obnovila jej činnosť. V roku 2009 sa predse-
dom stal Radoslav Štefančík. 

Hoci spoločnosť nesie vo svojom názve termín „regionálna politika“, 
vzhľadom na skutočnosť, že jej členovia patria k rozmanitým vedným 
disciplínam, jej záujem sa orientuje interdisciplinárnym smerom. S novým 
vedením zorganizovala okrem tém spojených s regiónmi celý rad podujatí 
na tému mládežníckej politiky alebo migračnej politiky, voličského sprá-
vania prvovoličov, extrémizmu, sociológie v politike, politiky na úrovni 
Európskej únie, organizuje pravidelne predstavovanie publikácií svojich 
členov, prípadne pozvaných hostí.  

 

Unikátna činnosť spoločnosti 

 
Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri Slovenskej akadémii 
vied sa vo svojej doterajšej činnosti orientovala od začiatku svojej existen-
cie na organizovanie konferencií, odborných seminárov alebo worksho-
pov. V roku 2010 začala organizovať verejné prezentácie publikácií svo-
jich členov. Jedným z prvých prezentovaných autorov bol slovenský po-
predný historik Mgr. Michal Chvojka, Ph.D. Na prelome apríla a mája pred-
stavil svoju prvotinu pod názvom Josef Graf Sedlnitzky als Präsident der 

Polizei- und Zensurhofstelle in Wien (1817-1848). K prezentujúcim sa zara-
dil aj PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D. s výsledkami výskumu politic-
kej participácie mladých politicky angažovaných ľudí pod titulom Politické 

mládežnícke organizácie na Slovensku. Medzi ďalšími, ktorí svoje publiká-
cie prezentovali pred odbornou verejnosťou, boli aj pracovníci Ústavu 
politických vied SAV v Bratislave, alebo člen SSRP pri SAV PhDr. Dušan 
Štrauss, PhD., ktorý v roku 2012 prezentoval výsledky svojho bádania, 
ktoré prezentoval v publikácii Voľby 2012.  

V rámci svojej publikačnej činnosti sa Spoločnosť zamerala aj na získa-
vanie grantov na publikačnú činnosť. V roku 2012 podporila vydanie 
učebnice Nadácia Volkswagen.  

 
PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D., predseda SSRP pri SAV 
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SLOVENSKÉ FILOZOFICKÉ ZDRUŽENIE PRI SAV 
 
 
Vedenie spoločnosti:  

 
Predseda – Mgr. Pavol Sucharek, PhD. 
Podpredseda – doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. 
Výkonný tajomník – Mgr. Simona Wagnerová, PhD. 
Hospodár – Mgr. Róbert Karul, PhD. 
Pokladník – Mgr. Lucia Galovičová 
 
Členovia výboru (2012 – 2014):  

 
Mgr. Pavol Sucharek, PhD., FF PU Prešov  
Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., FF UK Bratislava 
Mgr. Simona Wagnerová, PhD., FHV ŽU Žilina 
Mgr. Róbert Karul, PhD., FiÚ SAV Bratislava 
Mgr. Lucia Galovičová, FiÚ SAV Bratislava 
Doc. PhDr. Vladimír Manda, CSc., FF UKF Nitra 
Mgr. Ulrich Wollner, PhD., FHV UMB B. Bystrica 
Mgr. Martin Vašek, PhD., FF UKF Nitra 
Mgr. Milan Petkanič, PhD., FF UCM Trnava 
 
Členovia revíznej komisie (2012 – 2014):  
 
Doc. PhDr. Michal Chabada, PhD., FF UK Bratislava 
Mgr. Andrea Javorská, PhD., FF UKF Nitra 
Mgr. Milan Toman, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Brati-

slava 
 
Počet členov (2012): 271 
Adresa sídla: Klemensova 19, 813 64 Bratislava 
Kontakt: 02/52921215 
Web spoločnosti: http://www.sfz.sk 
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Charakteristika spoločnosti 
 
V marci roku 1966 bola založená Slovenská filozofická spoločnosť (SFS). 
Jej predsedom sa stal prof. PhDr. Ján Kocka, CSc. Bola to významná uda-
losť, pretože vznikla celoslovenská organizácia, ktorá umožňovala rozvíjať 
filozofiu novými formami a v medzinárodnom kontexte, lebo sa stala čle-
nom Medzinárodnej federácie filozofických spoločností.  

9. 1. 1990 sa konalo mimoriadne Valné zhromaždenie SFS. Na ňom sa 
dohodlo, že dňom 4. 4. 1990 SFS skončí svoju činnosť a na základe nových 
stanov sa ustanoví Slovenské filozofické združenie (SFZ). Na Valnom 
zhromaždení došlo aj ku kritickému vysporiadaniu sa s minulosťou. Pred-
sedom SFZ sa stal doc. PhDr. František Novosád, CSc. Jeho predsedníctvo 
trvalo dva roky (1990 - 1992). 

Významnou udalosťou bolo zorganizovanie I. kongresu slovenskej filo-
zofie na tému: „Súčasné podoby filozofie a filozofovania na Slovensku“ 
v dňoch 10. - 11. novembra 1995 v Bratislave. Významným hosťami kon-
gresu bola poľská filozofka Barbara Skarge a rakúsky filozof Wolfgang 
Welsch. Tým zároveň sa založila aj tradícia organizovania filozofických 
kongresov na Slovensku, ktorá pokračuje dodnes.  

V rokoch 1996 - 2000 na čele SFZ stál PhDr. Emil Višňovský, CSc. Za je-
ho predsedníctva vznikla myšlienka výročných stretnutí SFZ. 1. výročné 
stretnutie SFZ sa konalo 12. - 14. 9. 1997 na tému „Kríza filozofie - filozofia 
krízy?“. V roku 1998 sa konalo 2. výročné stretnutie SFZ v dňoch 17. - 19. 
9. v Banskej Bystrici na tému: „Filozofia výchovy a problémy vyučovania 
filozofie“. V roku 1999 sa konalo 3. výročné stretnutie v dňoch 13. - 15. 9. 
1999 „Čas a dejiny“. V roku 2000 (26. - 28. 10.) sa konal. V roku 2001 sa 
konalo 4. výročné stretnutie SFZ v spolupráci s Katedrou filozofie FH TU 
v Trnave v dňoch 12. - 14. 9. na Píle na tému „Človek, kultúra, hodnoty".  

SFZ sa okrem organizovania kongresov a výročných stretnutí zameria-
va aj na prednáškovú činnosť, v rámci ktorej majú priestor slovenskí aj 
zahraniční filozofi. Spravidla sa v rámci jedného kalendárneho roka usku-
toční približne 15 takýchto prednášok na pôde slovenských filozofických 
inštitúcií.   

SFZ pri SAV patrí v súčasnosti k veľkým spoločnostiam v rámci SAV. Jej 
počet členov sa stabilizoval na úrovni 271 členov. Celkový počet evidova-
ných členov je ešte vyšší, ale len časť z nich si riadne platí členské poplat-
ky. V roku 2012 pribudlo 23 nových členov, predovšetkým doktorandov.  

Pravidelne sa aktualizuje webová stránka vedeckej spoločnosti 
(www.sfz.sk).  
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SFZ pri SAV je platným členom Medzinárodnej federácie filozofických 
spoločností (FISP).  

 SFZ pri ako dobrovoľné združenie vedeckých pracovníkov, odborných 
pracovníkov a učiteľov sa vo svojich stanovách zaväzuje aktívne prispie-
vať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov, s osobitným zreteľom 
na mladých pracovníkov, a k všestrannému rozvoju mladých talentov. 
Tento cieľ sleduje od roku 2010 celoštátne kolo Študentských vedeckých 
konferencií (ŠVOK), do ktorého sú vyberaní víťazi fakultných, resp. kated-
rových kôl ŠVOK.         

    
 

Unikátna činnosť spoločnosti 

SFZ každý rok organizuje medzinárodnú vedeckú konferencie. Ide 
o tradičné, významné podujatie, organizované od roku 1995, na ktorom 
participujú nielen filozofické inštitúcie zo Slovenska, ale aj pracoviská 
z Poľska a Českej republiky, Francúzskej republiky. 

Na úrovni medzinárodnej spolupráce pokračuje v partnerstve 
s Poľským filozofickým združením v Cieszynie, ako aj s pobočkami PFZ 
v iných mestách a organizovanie spoločných medzinárodných podujatí 
rozšírených o spoluprácu s Českou republikou. Dodnes sa uskutočnili 
spolu 4 ročníky poľsko-slovensko-českej konferencie. 

SFZ spoluorganizuje Letnú európsku univerzitu siete OFFRES (2013). 
S témou Logiky a jazyky konfliktu,  ktorá sa koná 8. - 16. júla 2013. Ide to 
vedecké podujatie európskeho významu, s participáciou francúzskych, 
belgických a stredoeurópskych intelektuálov, hoci ide o XIII. ročník, po 
prvý krát je hostiteľskou krajinou Slovenská republika. Na organizácii sa 
podieľajú okrem SFZ pri SAV a FiÚ SAV aj Univerzita Cyrila a Metoda 
v Trnave a Trnavská univerzita (webová stránka www.offres.ro). 

SFZ pri ako dobrovoľné združenie vedeckých pracovníkov, odborných 
pracovníkov a učiteľov bez ohľadu na ich svetonázorovú a politickú orien-
táciu sa vo svojich stanovách zaväzuje aktívne prispievať k zvyšovaniu 
odbornej úrovne svojich členov, s osobitným zreteľom na mladých pra-
covníkov, a k všestrannému rozvoju mladých talentov. Tento cieľ sleduje 
od roku 2010 celoštátne kolo Študentských vedeckých konferencií 
(ŠVOK), do ktorého sú vyberaní víťazi fakultných, resp. katedrových kôl 
ŠVOK v odbore filozofia. 

 
 

Mgr. Pavol Sucharek, PhD., predseda SFZ pri SAV 
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