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Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, Bratislava 
 
 

Zápisnica č. 2/2012 
 

z Valného zhromaždenia SBS konaného dňa 22. 3. 2012 
o 13.00 hod. v zasadacej miestnosti BÚ SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1). 
 
 
Program: 

1. Otvorenie  
2. Úvodné prednášky: 
 Ing. Michal Slezák, PhD.: Lokálny výskum lesnej vegetácie v Štiavnických vrchoch a v 

Novohrade na pozadí vlhkostného a živinového gradientu − podobná metodika, rôzne 
biotopy a širšie geografické súvislosti. 

 RNDr. Stanislav Španiel, PhD.: Fylogenetické vzťahy a taxonómia skupiny Alyssum 
montanum − A. repens (Brassicaceae). 

3. Správa o činnosti SBS za rok 2011 a plán činnosti na rok 2012 (dr. P. Mereďa) 
4. Správa o hospodárení za rok 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012 (dr. M. Valachovič) 
5. Revízna správa (dr. K. Hegedüšová) 
6. Vyznamenania a ocenenia (dr. P. Mereďa, dr. M. Valachovič) 
7. Diskusia a rôzne 

 
1.  V mene Predsedníctva SBS všetkých prítomných privítal a schôdzu zahájil predseda SBS 

dr. M. Valachovič. Konštatoval, že nie je prítomná polovica členov SBS, aby bolo VZ 
hneď uznášania schopné. Preto vyzval prednášajúcich na predstavenie úvodných 
prednášok, aby sa tak vyplnila potrebná pol hodina, po ktorej je VZ schopné uznášania 
v akomkoľvek počte zúčastnených.  

 
2.  Dve úvodné prednášky predniesli nominanti na Cenu P. Sillingera − Ing. Michal Slezák, 

PhD. a RNDr. Stanislav Španiel, PhD. − o výsledkoch svojich publikácií za rok 2011, na 
základe ktorých sú navrhovaní na ocenenie. 

  
 Uznesenie č. 11/2012: VZ SBS schválilo za členov Návrhovej komisie: dr. Jaroslava 

Košťála (predseda), dr. Ivetu Škodovú a dr. Juditu Kochjarovú. 
 
3.  Dr. Mereďa prítomných v stručnosti informoval o hlavných veciach z činnosti SBS v roku 

2011 a o najdôležitejších akciách SBS v roku 2012. Pripomenul, že podrobná správa 
o činnosti SBS za rok 2011 bola publikovaná v Bulletine SBS 34/1 a podstatná časť 
z plánu činnosti na rok 2012 bola členom SBS rozposlaná v podobe Jarných informačných 
materiálov. Okrem akcií uvedených v informačných materiáloch informoval ešte 
o pripravovanej medzinárodnej konferencii "X. International Conference, Anthropization 
and Environment of Rural Settlements, Flora and Vegetation", ktorá sa uskutoční 4.−7. 9. 
2012 v Danišovciach na Slovensku. Organizuje ju Sekcia pre výskum synantropnej flóry 
a vegetácie a bude venovaná nedožitým 90. narodeninám dr. Terézie Krippelovej 
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 Uznesenia č. 12 a 13/2012: VZ SBS schválilo správu o činnosti SBS za rok 2011 a plán 
činnosti SBS na rok 2012. 

 
4. Dr. Valachovič informoval o hospodárení SBS v roku 2011 a predniesol návrh rozpočtu 

na rok 2012. Okrem iného poďakoval darcom 2% z daní, ktorí na chod Spoločnosti 
prispeli v roku 2011 celkovou sumou 1078,39 €.    

 Uznesenia č. 14 a 15/2012: VZ SBS schválilo správu o hospodárení SBS za rok 2010 
a návrh rozpočtu SBS na rok 2011, ktoré predstavil dr. Valachovič (pozri prílohy 
k zápisnici 1/2012). 

 
5.  Revíznu správnu predniesla dr. Hegedüšová. 
 Uznesenie č. 16/2012: VZ SBS berie na vedomie revíznu správu o hospodárení SBS 

v roku 2011. 
 
6. Dr. Mereďa predstavil návrhy na ocenenie, ktoré vpracovali jednotlivé pobočky, sekcie 

a Hlavný výbor SBS. 
 Uznesenie č. 17/2012: VZ SBS udeľuje titul Čestný člen SBS: Prof. RNDr. Tiborovi 

Barancovi, CSc.  (získava automaticky aj Holubyho pamätnú medailu). 
 Uznesenie č. 18/2012: VZ SBS udeľuje titul Čestný člen SBS: Prof. RNDr. Alexandrovi 

Luxovi, CSc.   (získava automaticky aj Holubyho pamätnú medailu). 
 Uznesenie č. 19/2012: VZ SBS udeľuje Holubyho pamätnú medailu: RNDr. Jiřímu 

Liškovi, CSc. 
 Uznesenie č. 20/2012: VZ SBS udeľuje titul Zaslúžilý člen SBS: RNDr. Judite 

Kochjarovej, CSc. 
 Uznesenie č. 21/2012: VZ SBS udeľuje titul Zaslúžilý člen SBS: Prof. RNDr. Františkovi 

Krahulcovi, CSc. 
 Uznesenie č. 22/2012: VZ SBS udeľuje titul Zaslúžilý člen SBS: Prof. RNDr. Karolovi 

Mičietovi, CSc. 
 Uznesenie č. 23/2012: VZ SBS udeľuje Cenu P. Sillingera za rok 2011: Ing. Michalovi 

Slezákovi, PhD. (získava automaticky aj peňažnú odmenu 100 €) 
 Uznesenie č. 24/2012: VZ SBS udeľuje Cenu P. Sillingera za rok 2011: RNDr. 

Stanislavovi Španielovi, PhD. (získava automaticky aj peňažnú odmenu 100 €) 
 
Diplomy slávnostne odovzdal vyznamenaným predseda SBS dr. M. Valachovič, spolu 
s tajomníkom SBS dr. P. Mereďom. Za ocenených sa prítomným za ceny poďakoval prof. 
A. Lux. 

 
7.  Dr. Mereďa predostrel návrh HV SBS na zvýšenie členských príspevkov, nakoľko 

v súčasnosti je rozpočet SBS vyrovnaný len vďaka zvýšenej dotácii z RVS SAV (čo bolo 
v minulom roku 2000 €, pričom však po iné roky býva len 1000 €) a darom z 2% z daní, 
ktoré boli v roku 2011 vo výške 1078,39 €. Uvedené zdroje sú však nestabilné a nemožno 
s takouto výškou príjmov SBS počítať v každom roku. K návrhu neodznela žiadna 
pripomienka. 

 Uznesenie č. 25/2012: VZ SBS schvaľuje zvýšenie členských príspevkov od roku 2013: 
na 10 € v prípade riadneho členského a 5 € v prípade zľavneného členského. (Zabezpečí dr. 
Mereďa.) 

 
Dr. Mereďa a Dr. Valachovič informovali o návrhu na zmenu štatútu udeľovania Holubyho 
pamätnej medaily tak, aby sa táto mohla udeľovať nielen jednotlivcom, ale aj organizáciám. 
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Túto potrebu vyvolal zámer Hlavného výboru SBS oceniť touto cenou Českú botanickú 
spoločnosť pri 100. výročí jej vzniku za jej prínos pre rozvoj botaniky na Slovensku. 
Uznesenie č. 26/2012: VZ SBS schvaľuje navrhované zmeny v štatúte Holubyho pamätnej 
medaily (Príloha č. 2.).  
 
Dr. Valachovič následne predstavil návrh na ocenenie Holubyho pamätnou medailou 
Českú botanickú spoločnosť za jej prínos pre rozvoj botaniky na Slovensku. 
Uznesenie č. 27/2012: VZ SBS udeľuje Holubyho pamätnú medailu: Českej botanickej 
spoločnosti. (Cena bude ČBS oficiálne odovzdaná na Zjazde ČBS, ktorý sa uskutoční pri 
príležitosti jubilejného 100. výročia jej vzniku v dňoch 3.−7. 9. 2012 v Prahe a na ktorom 
bude SBS reprezentovať predseda dr. M. Valachovič). 
 
Dr. O. Erdelská vyjadrila nespokojnosť s ozvučením miestnosti, kde prebiehalo VZ, resp. 
s nedostatočne hlasným prejavom niektorých referujúcich.  
Doc. Řehořek vyjadril taktiež nespokojnosť s formálnou stránkou niektorých prednesov na 
VZ a naopak, pochválil dr. Slezáka za pekný a nasledovaniahodný prejav. 
 
Dr. P. Mereďa sa za seba ako aj referujúcich ospravedlnil a prisľúbil do budúceho roka 
v tomto smere pokus o nápravu. 
 
Dr. O. Erdelská zároveň navrhla, aby pri oceňovaní titulom Čestný člen SBS nebola 
povinnosť mať najskôr ocenenie "Zaslúžilý člen SBS". Titul Čestný člen by sa tak mohol 
voľnejšie uplatňovať napr. pri oceňovaní zahraničných osobností alebo členov SBS, ktorí 
nemajú titul Zaslúžilý člen SBS. 
Dr. Mereďa informoval, že oficiálne nie je podmienkou, aby sa titul čestný člen SBS 
mohol udeliť len tým, ktorí už vlastnia titul "Zaslúžilý člen" (pozri článok 10, odstavec 
1 a 3 Stanov SBS). Uznal však, že pri členoch SBS sa na toto výrazne prihliada a titulom 
"Čestný člen" sú spravidla oceňovaní len tí členovia SBS, ktorí už majú titul "Zaslúžilý 
člen". 
Uznesenie č. 28/2012: HV SBS bude pri budúcich oceňovaniach na pripomienku dr. 
Erdelskej prihliadať. 
 

8. Dr. J. Košťál oboznámil prítomných so zápisom Návrhovej komisie. 
 Uznesnie č. 29/2012: VZ SBS schvaľuje správu návrhovej komisie VZ SBS (Príloha č. 3). 

 
Dr. Valachovič na záver poďakoval prítomným za účasť na VZ. 
 
V Bratislave, 26. 3. 2012 
 
Zapísal: RNDr. Pavol Mereďa, PhD., vedecký tajomník SBS  
Overil: RNDr. Milan Valachovič, CSc., predseda SBS  
 
Prílohy: 
Príloha č. 1: Prezenčná listina. 
Príloha č. 2: Modifikované znenie Štatútu Holubyho pamätnej medaily SBS. 
Príloha č. 3: Návrh uznesení z VZ SBS. 
 


