
Zápis z rokovania Valného zhromaždenia Vedeckej spoločnosti pre náuku 

o kovoch pri SAV zo dňa 23.11.2021 

 

Termín, miesto zhromaždenia: 23.11.2021 10:00 hod., online platforma Zoom. 

Vedenie rokovania: Konečná Radomila prof. Ing. PhD., Jerz Jaroslav Dr. Ing. 

Program rokovania (vedenie rokovania):  

1. Úvod a privítanie členov Spoločnosti (Jaroslav Jerz). 

2. Návrh a schválenie bodov programu rokovania (Radomila Konečná) 

3. Návrh a voľba volebnej a návrhovej komisie (Radomila Konečná) 

4. Správa o činnosti Spoločnosti za obdobie 2019-2021 (Radomila Konečná) 

5. Správa o hospodárskej činnosti Spoločnosti za obdobie 2019-2021, správa 

revíznej komisie (Jaroslav Jerz). 

6. Voľba členov výboru Spoločnosti na nasledujúce obdobie 2022-2024 (Radomila 

Konečná) 

7. Diskusia (Radomila Konečná) 

8. Ukončenie valného zhromaždenia (Radomila Konečná) 

9. Rokovanie novozvolených členov výboru Spoločnosti. 

 

1. Úvod a privítanie členov Vedeckej spoločnosti pre náuku o kovoch pri SAV (ďalej iba 

Spoločnosť) 

J. Jerz prostredníctvom platformy Zoom zabezpečil aktívnu účasť na valnom  zhromaždení 

Spoločnosti. V úvodnom príhovore privítal členov Spoločnosti.  

 

2. Návrh a schválenie bodov programu rokovania 

R. Konečná oboznámila s predpokladaným návrhom programu valného zhromaždenia, 

ktorého úlohou je zhodnotiť činnosť spoločnosti za obdobie 2019-2021, určiť hlavné smery 

činnosti spoločnosti na nasledujúce obdobie 2022-2024, posúdiť a schváliť správy za 

hospodársku činnosť, revíznej komisie a zvoliť členov výboru, revíznej komisie na nasledujúce 

obdobie 2022-2024. Návrh ďalšieho programu valného zhromaždenia bol prijatý bez 

pripomienok.  

 

3. Návrh a voľba volebnej a návrhovej komisie 

R. Konečná vzhľadom na technické a personálne obmedzenia navrhla uskutočniť voľby členov 

volebnej a návrhovej komisie z prítomných členov pobočky v Žiline. Predstavila potenciálnych 

členov pre obe komisie: Lenku Kucharikovú, Alana Vaška, Otakara Bokůvku,  Branislava 

Hadzimu z pobočky Žilina. Predložený návrh postupu voľby bol prijatý bez pripomienok. 



Následne boli členovia spoločnosti  L. Kuchariková a  A. Vaško zvolení do volebnej komisie a 

O. Bokůvka a  B. Hadzima do návrhovej komisie bez pripomienok. 

 

4. Správa o činnosti Spoločnosti za obdobie 2019-2021 

R. Konečná prečítala Správu o činnosti Spoločnosť) za obdobie 2019-2021 a vo svojom 

príhovore konštatovala, že dominantnou činnosťou Spoločnosti je podpora náuky o kovoch 

a najmä podpora rastu mladých vedeckých pracovníkov. Konštatovala, že v súčasnosti má 

Spoločnosť viac ako 70 členov (presné dáta budú k dispozícii po ukončení výberu členských 

príspevkov) združených najmä v štyroch pobočkách (Bratislava, Trnava, Žilina a Košice). 

Niekoľko členov Spoločnosti sú tiež členmi ďalších spoločností doma aj v zahraničí. Od roku 

2003 má Spoločnosť aj svoje logo a od roku 2008 bola zavedená aj www stránka Spoločnosti 

(http://www.vsnk.sav.sk/). Správcom stránky je vedecký tajomník spoločnosti M. Kubliha. Na 

stránke sú prezentované informácie o pripravovaných akciách, konferenciách uskutočnených 

pod záštitou Spoločnosti a tiež informácie o ich uskutočnení. Z hľadiska aktivít, ktoré 

spoločnosť priamo podporuje, sú najvýznamnejšími konferencie: 

- Metalografia s trojročným cyklom, uskutočňovaná v Starej Lesnej (Vysoké Tatry). Táto 

konferencia bola premenovaná na Metallography and Fractography (od 2019). 

Garantom konferencie je P. Horňák z pobočky Košice. 

- Konštrukčné Materiály (Structural Materials) s dvojročným cyklom. V roku 2021 bola 

organizovaná pobočkou Bratislava a uskutočnená prezenčne aj online. Garantom 

konferencie bol J. Jerz. V roku 2019 bola organizovaná pobočkou Žilina. Garantom 

konferencie bola R. Konečná. 

- Košická korózna konferencia s dvojročným cyklom, ktorá sa uskutočnila v r. 2019 a 

2021. Naposledy sa uskutočnila prezenčne v roku 2021. Garantom konferencie je M. 

Hagarová. 

- Local mechanical properties, ktorá bola presunutá z roku 2021 na rok 2022.  

 

Stretnutia výboru sa uskutočnili v roku 2019, v rokoch 2020 a 2021 bola komunikácia 

uskutočňovaná len prostredníctvom email komunikácie, noví členovia sú prijímaní priebežne. 

Členovia spoločnosti sa aktívne podieľajú aj na ďalších aktivitách, ako sú semináre, 

posudzovanie vedeckých článkov, návrhov grantov SR a ČR, pôsobia v normalizačných 

komisiách, vo vedeckých radách, vo vedení význačných vedeckých inštitúcií a vysokých škôl. 

Podieľajú sa na riešení medzinárodných vedeckých grantov, aktívne sa zúčastňujú 

medzinárodných vedeckých podujatí. Podľa pravidiel vedeckých spoločností pri SAV naša 

Spoločnosť podávala každoročne hlásenia o odborných podujatiach a financiách.  

V závere poďakovala členom spoločnosti pracujúcim v rokoch 2019-2021 vo výbore 

spoločnosti. 

 

5. Správa o hospodárskej činnosti spoločnosti za obdobie 2019-2021, správa revíznej komisie 

Hospodár spoločnosti J. Jerz informoval o aktuálnom stave, prehľade o stave výberu členského 

za jednotlivé pobočky a jednotlivých členov. Konštatoval, že v súčasnosti má Spoločnosť na 

http://www.vsnk.sav.sk/


účte 5 995,61 Eur, spolu s aktívami v pokladni Spoločnosti 6 011,61 Eur. Príspevok od rady 

vedeckých spoločností na dve konferencie (Konštrukčné Materiály 2021, Local mechanical 

properties 2021) je v roku 2021 vo výške 1000 Eur (zatiaľ sú disponované na účte UMMS SAV 

Bratislava). Formou prezentácie konkretizoval informácie o  aktuálnom stave výberu 

členského na jednotlivých pobočkách a pohyboch na účte Spoločnosti. Informoval 

o možnostiach zlepšenia finančného stavu presunutím na účet do inej banky bez poplatkov. 

Predložené informácie a správy boli prijaté bez pripomienok. R. Konečná požiadala 

o urýchlené ukončenie výberu členského v najbližšom období.  

J. Jerz v správe o hospodárení upozornil, že bankový poplatok za vedenie účtu Spoločnosti v Slovenskej 

sporiteľni, a. s. sa od júna 2021 zvýšil z 3,9 €/mesiac na 5,- €/mesiac a navrhol preto, aby nový výbor 

Spoločnosti zvážil možnosť založenia účtu Spoločnosti v inej banke, v ktorej je vedenie účtov bezplatné 

(napr. Fio banka, a. s.), presunutia peňazí Spoločnosti na tento účet a následného zrušenia účtu 

Spoločnosti v Slovenskej sporiteľni, a.s. 

 

6. Voľba členov výboru Spoločnosti na nasledujúce obdobie 2022-2024 

V rámci hlasovania bolo odovzdaných  42 platných hlasovacích lístkov. Prvé miesto získal Peter 

Horňák (36 hlasov), druhé miesto Branislav Hadzima (35 hlasov), ďalej Jaroslav Jerz (33 hlasov), 

Radovan Bureš, Janette Brezinová (29 hlasov), Lenka Kuchariková (27 hlasov), Marian Kubliha 

(21 hlasov), Martin Kusý (20 hlasov), Anna Guzanová (19 hlasov). Do revíznej komisie Mária 

Dománkova (41 hlasov).  

Členmi výboru pre obdobie 2022-2024 na základe výsledkov  budú: Peter Horňák, Branislav 

Hadzima, Jaroslav Jerz, Radovan Bureš, Janette Brezinová, Lenka Kuchariková, Marian Kubliha.  

Do revíznej komisie Mária Dománkova (41 hlasov). Druhým členom do revíznej komisie  bude 

jeden z dvojice Martin Kusý, Anna Guzanová po overení súhlasu u kandidátov s činnosťou 

v revíznej komisii. 

 

7. Diskusia 

R. Konečná na konštatovala, že vzhľadom na pozitívne aktivity členov Spoločnosti v oblasti 

náuky o kovoch bude dominantnou úlohou Spoločnosti aj naďalej podpora náuky o kovoch na 

rôznych úrovniach a formách, podpora medzinárodnej vedeckej spolupráce a podpora 

činnosti mladých vedeckých pracovníkov.  

M. Kubliha informoval o podmienkach uverejňovania informácií na www stránke spoločnosti 

a prípravy informačného bulletinu spoločnosti. 

J. Jerz informoval o podrobnostiach podpory dvoch konferencií z rady vedeckých spoločností 

a možnostiach ich vyčerpania a napriek presunu jednej z konferencií do nasledujúceho roku. 

P. Horňák doplnil informácie o konferencii Metallography and Fractography v roku 2022. 

Zdôraznil dôležitosť podpory fyzického kontaktu v rámci konania vedeckých konferencií, na 

ktorých môžu účastníci osobne diskutovať a vytvárať nové kontakty potrebné pre budúcu 

spoluprácu.   

 



 

8. Ukončenie valného zhromaždenia 

R. Konečná na poďakovala zúčastneným členom spoločnosti za pozornosť a doterajšie aktivity 

jej členov na činnostiach Spoločnosti v rokoch 2019-2021.  Požiadala prítomných zvolených 

kandidátov do výboru Spoločnosti na obdobie 2022-2024 o následné rokovanie. 

Na záver zasadania prijalo Valné zhromaždenie nasledovné uznesenia: 

VZ schvaľuje správu o činnosti Spoločnosti od posledného VZ  po dnešok 23.11.2021.  
VZ navrhlo, aby správu o hospodárení za roky 2019 až 2021 odsúhlasil nový výbor na 

svojom  prvom zasadnutí v roku 2022. 
VZ navrhlo, aby správu o revízii hospodárenia za roky 2019 až 2021 odsúhlasil nový výbor 

na svojom prvom zasadnutí v roku 2022. 
VZ schvaľuje výsledky volieb do výboru a revízorov Spoločnosti. 
VZ schvaľuje členský príspevok ponechať na 5 EUR a 1 EUR pre nepracujúcich dôchodcov.  

           VZ schvaľuje, aby nový výbor prejednal možnosť založenia účtu Spoločnosti v inej banke,  

   v ktorej je vedenie účtov bezplatné (napr. Fio banka, a. s.), a presunutie peňazí               

Spoločnosti na nový účet  a následné zrušenie účtu Spoločnosti v Slovenskej sporiteľni, 

a.s. 

 

9. Rokovanie novozvolených členov výboru Spoločnosti pre obdobie 2022-2024 

Vzhľadom na počet získaných hlasov bol za predsedu Spoločnosti navrhnutý doc. Dr. Ing. Peter 

Horňák, ktorý prijal funkciu predsedu Spoločnosti. Dr. Ing. Jaroslav Jerz bol navrhnutý 

a súhlasil, že bude  aj naďalej pracovať vo funkcii hospodára Spoločnosti. Prof. Ing. Janette 

Brezinová, PhD.  bola zatiaľ navrhnutá (vzhľadom na jej zdravotný stav sa nemohla zúčastniť 

valného zhromaždenia)  na post podpredsedu výboru Spoločnosti. Prof. Ing. Marian Kubliha, 

PhD. súhlasil, že bude pracovať vo funkcii tajomníka Spoločnosti.  

J. Jerz informoval o prvých úlohách zvolených členov a funkcionárov spoločnosti pri ich 

registrácii aj navonok. 

Na záver novozvolený predseda spoločnosti P. Horňak poďakoval za doterajšiu činnosť členom 

doterajšieho výboru Spoločnosti.  

 

 

 

Vypracovali: Radomila Konečná,  Marian Kubliha 

 

 

24.11.2021 Trnava, Žilina                                                prof. Ing. Radomila Konečná, PhD. 

                                                                                                    predsedníčka VSpNoK 

   

 

 


