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S l o v e n s k á  z o o l o g i c k á  s p o l o č n o s ť  p r i  S A V  
 

Vladimír Kubovčík, predseda SZS 
Fakulta ekológie a environmentalistiky 

Technická univerzita vo Zvolene 
T. G. Masaryka 2117/24 

960 53 Zvolen 
 ++421 (45) 5206 605;  kubovcik@tuzvo.sk 

 

 

Zápisnica  

z valného zhromaždenia Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV 

konaného dňa 17. novembra 2022 v Smoleniciach 

 
Miesto, dátum a čas konania: kongresová sála, Kongresové centrum SAV v Smoleniciach, 17.11.2022 o 1900 h 

 

Prítomní: 17 členov SZS menovite podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu rokovania 

 

1. Otvorenie. Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov. 

2. Správa o činnosti predsedníctva SZS v rokoch 2019–2022. 

3. Správa o hospodárení SZS v rokoch 2019–2022. 

4. Návrh na zrušenie členstva členov SZS s neuhradenými členskými poplatkami za roky 2016–2022. 

5. Voľby predsedníctva SZS na roky 2023–2027. 

6. Príprava kongresov Zoológia 2024 a Zoológia 2026. 

7. Rôzne. 

8. Ukončenie. 

 

ad 1 

Vladimír Kubovčík, predseda SZS, otvoril a viedol valné zhromaždenie. Privítal 

prítomných a predstavil návrh programu valného zhromaždenia. K návrhu programu neboli 

vznesené žiadne pripomienky. Za overovateľa zápisnice bola jednohlasne schválená Ľudmila 

Černecká (za: 16 prítomných, proti: 0, zdržalo sa: 1). Za skrutátorov pre voľby predsedníctva 

SZS a revíznej komisie SZS boli navrhnutí a schválení Ján Obuch (za: 16 prítomných, proti: 

0, zdržalo sa: 1) a Roman Rozínek (za: 16 prítomných, proti: 0, zdržalo sa: 1). 

Za navrhnutý program hlasovalo 17 členov. 

 

ad 2 

Predseda SZS informoval o činnosti a aktivitách SZS v rokoch 2019–2022. 

K najvýznamnejším patrili: kongres „Zoológia 2018“ vo Zvolene, Slovenské vážkarske 

stretnutia v rokoch 2019, 2020 a 2022, Slovenské odonatologické stretnutie 2021 

a Odonatologický seminár 2022, exkurzia do firmy NaturaService v Hradci Králové (ČR) 

a organizácia aktuálneho kongresu Zoológia 2022 v Smoleniciach, vydanie 8 čísel bulletinu 

SZS (2 čísla v roku 2018, 2 čísla v roku 2019, 3 čísla v roku 2020, 1 číslo v roku 2021 a zatiaľ 
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1 číslo v roku 2022), 2 valné zhromaždenia (vo Zvolene a teraz v Smoleniciach v rámci 

kongresov). Predseda poďakoval všetkým, ktorí sa na uvedených aktivitách spoločnosti 

podieľali. 

Prítomní vzali správu o aktivitách SZS na vedomie bez pripomienok. 

 

ad 3 

Predseda SZS informoval o hospodárení SZS za obdobie od 20.11.2018 do 11.11.2022. 

Disponibilný zostatok na účte SZS k 11.11.2022 bol 11923,56 EUR, hotovosť v pokladni SZS 

bola 544,76 EUR. Za uvedené obdobie boli celkové príjmy SZS 12306,- EUR a výdavky 

8086,59 EUR. 

Prítomní vzali správu o hospodárení SZS na vedomie bez pripomienok jednomyseľne. 

 

ad 4 

Predseda SZS informoval o platení členských príspevkov členmi SZS. K 11.11.2022 má 

SZS 85 členov, z toho je 11 čestných. Uviedol, že platobná disciplína členov je veľmi dobrá, 

väčšina členských poplatkov je uhradená a do roku 2015 nie sú evidované žiadne nedoplatky. 

Dlhodobo neplatilo 18 členov, ktorí boli 3.10.2022 a opakovane 7.11.2022 elektronickou 

poštou vyzvaní uhradiť nedoplatky od roku 2016 až doteraz, alebo vystúpiť zo spoločnosti. 

Traja z vyzvaných (Tomáš Najer, Katarína Gregušová, a Lucia Kršková) na výzvu reagovali 

a požiadali o zrušenie členstva, štyria z vyzvaných ostávajú členmi spoločnosti a nedoplatky 

uhradili.  

V zmysle § 5 ods. 2 a 3 Stanov SZS bol predložený návrh na zrušenie členstva 

nasledovných 8 členov SZS, ktorí na výzvu nereagovali: Danica Božová, Helena Čičková, 

Juraj Hajdú, Martin Hromada, Matej Kautman, Jerguš Tesák, Vladimír Vrabec, Peter Zach.  

Návrh na zrušenie členstva menovaných členov SZS bol schválený: za návrh hlasovalo 

17 prítomných, proti 0 a zdržal sa 0. 

 

ad 5 

Predseda SZS informoval o organizácii a priebehu volieb do predsedníctva SZS 

a revíznej komisie SZS na funkčné obdobie od 1. marca 2022 do 28. februára 2027. Všetci 

členovia SZS mali možnosť v čase od 3.10. do 23.10.2022 navrhovať kandidátov na členov 

predsedníctva SZS. Navrhnutí boli (v poradí, v akom boli navrhnutí): Slavomír Stašiov, Jozef 

Oboňa, Vladimír Kubovčík, Peter Maršalek, Michal Ambros, Ivan Baláž, Peter Manko, Jakub 

Fedorčák, Michal Rendoš, Ladislav Hlôška, Ľudovít Kocian, Peter Mikulíček, Barbara 

Mangová, Peter Zach, Ladislav Pekarík. 

Kandidatúru na členov predsedníctva SZS prijali 8 navrhnutí kandidáti: Ivan Baláž, prof., 

Mgr., PhD. (UKF v Nitre), Alexander Csanády, doc. RNDr., PhD. (PU v Prešove), Jakub 

Fedorčák, PaedDr., PhD. (PU v Prešove), Vladimír Kubovčík, doc., Ing., PhD. (TU vo 

Zvolene), Peter Manko, doc. Mgr., PhD. (PU v Prešove), Peter Maršalek, Ing. (NLC vo 

Zvolene, pracovisko Spišská Nová Ves), Jozef Oboňa, doc. Ing., PhD. (PU v Prešove) 

a Slavomír Stašiov, prof., Ing., PhD. (TU vo Zvolene) 

Pozvánka na voľbu členov predsedníctva SZS na funkčné obdobie 2023–2027 bola e-

mailovou poštou odoslaná členom SZS a na internetovej stránke SZS zverejnená 4. novembra 

2022 a 11. novembra 2022 boli členom SZS zaslané krátke charakteristiky kandidátov. 
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