
Bull. Slov. Bot. Spoločn., roč. 38, č. 1: 3-12, 2016

3

Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2015

Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (ďalej len 
Spoločnosť alebo SBS) aj v roku 2015 pracovala ako občianske združenie pri 
SAV a v porovnaní s predošlým rokom s nezmenenou štruktúrou. Centrum 
mala v Bratislave a popri ňom pôsobila v troch pobočkách: v Nitre, vo Zvolene 
a v Košiciach. Súčasťou Spoločnosti bolo 5 sekcií (algologická, dendrolo-
gická, fyziologická, pre výskum synantropnej flóry a vegetácie, systematickej 
botaniky a geobotaniky), 2 odborné skupiny (lichenologická, populačnej bio-
lógie rastlín) a 5 komisií (edičná, pre nomenklatúru domácich rastlín, pre no-
menklatúru cudzokrajných rastlín, pre ochranu prírody, pre prácu s mládežou 
a pedagogická). 

Počas roka nastali zmeny vo vedení niektorých organizačných zložiek SBS. 
Na schôdzi členov Fyziologickej sekcie SBS boli dňa 12. 3. 2015 zvolení 
na funkčné obdobie 2015-2018 za predsedu sekcie RNDr. Marek Vaculík, PhD. 
a za podpredsedníčku a súčasne tajomníčku sekcie RNDr. Karin Kollárová, 
PhD. 24. 3. 2015 bol na zasadnutí Hlavného výboru SBS za vedúceho Komisie 
pre prácu s mládežou a pedagogickou odsúhlasený RNDr. Marek Vaculík, 
PhD. A napokon, 6. 11. 2015 bolo na členskej schôdzi Dendrologickej sekcie, 
konanej na FZKI SPU v Nitre, zvolené nové vedenie sekcie v obsadení: pred-
seda: prof. Ing. Viera Paganová, PhD., podpredseda: Ing. Ivana Sarvašová, 
PhD., tajomník: Ing. Ladislav Bakay, PhD. Na základe výsledkov hlasova-
nia na Valnom zhromaždení 24. 3. 2015 sa zrušilo delenie členov na riadnych 
a mimoriadnych a všetci členovia Spoločnosti, bez ohľadu na dosiahnuté vzde-
lanie, sú pokladaní za riadnych.

Hlavný výbor SBS zasadal počas roka dva krát. Na svojom jarnom zasad-
nutí, dňa 24. 3. 2015, o. i. schválil novelizáciu štatútu Ceny Pavla Sillingera, 
ktorý je dostupný na stránke www.sbs.sav.sk/prizes. Na jesennom zasadnutí, 
dňa 9. 12. 2015, HV SBS v rámci udržiavania úzkych kontaktov so sester-
skými spoločnosťami z Českej republiky, menovite s Českou botanickou spo-
ločnosťou a Českou spoločnosťou experimentálnej biológie rastlín, schválil, 
aby na hlavných akciách týchto spoločností (valných zhromaždeniach alebo 
zjazdoch) bola SBS raz ročne zastúpená osobne delegátom SBS, a to predse-
dom SBS, resp. predsedom Fyziologickej sekcie SBS, prípadne ich poverení-
kom.
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V roku 2015 bola Spoločnosť opäť zaregistrovaná medzi prijímateľov 2 % 
dane z ročného zúčtovania. Vďaka tejto možnosti získala podporu v objeme 
801 €, za čo patrí všetkým darcom srdečná vďaka!

V roku 2015 bolo do Spoločnosti prijatých 11 nových členov, 6 členovia člen-
stvo ukončili na vlastnú žiadosť, 1 člen zomrel a 5-tim členské v Spoločnosti 
zaniklo podľa čl. 12, odst. 1b stanov (prehľad mien pozri nižšie). Stav členskej 
základne k 1. 1. 2016 tak bol 396 členov. Z tohoto počtu bolo: 38 študentov 
(vrátane interných doktorandov), 38 zaslúžilých členov a 39 čestných členov.

Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie SBS sa konalo 24. 3. 2015 v zasadacej miestnosti 

Botanického ústavu SAV (ďalej len BÚ SAV) v Bratislve za účasti 43 členov 
Spoločnosti. V úvode zhromaždenia odznela prednáška na tému Vegetačné 
zmeny panónskych slanísk na severnej hranici areálu a možnosti ich ob-
novy od Mgr. Zuzany Melečkovej, PhD., ktorá bola nominovaná na Cenu 
P. Sillingera za publikačnú činnosť v roku 2014.

V ďalšom priebehu valné zhromaždenie:
1. schválilo správu o činnosti a hospodárení SBS za rok 2014 a plán činnosti 

na rok 2015 spolu s rozpočtom na tento rok;
2. vzalo na vedomie správu revíznej komisie za rok 2014;
3. zvolilo si nové vedenie Spoločnosti a revízorov na funkčné obdobie rokov 

2015-2018 (pozri nižšie);
4. udelilo nasledovné ceny a vyznamenania:
– titul Čestný člen: Doc. RNDr. Lubomíru Hroudovi, CSc.;
- Holubyho pamätnú medailu: RNDr. Vladimíru Jehlíkovi, DrSc., 

RNDr. Ivanovi Pišútovi, DrSc., Mgr. Ivete Škodovej, PhD. a Mgr. Kataríne 
Vantarovej, PhD. (stručné informácie o ocenených titulom Čestný člen 
a Holubyho pamätnou medailou sú uvedené na inom mieste tohoto čísla ča-
sopisu); 

– titul Zaslúžilý člen: RNDr. Eve Sitášovej, PhD.;
- Cenu P. Sillingera: Mgr. Michaele Libiakovej a Mgr. Zuzane Melečkovej, 

PhD., za súbor ich publikácií vydaných v roku 2014;
5. odhlasovalo zmenu Stanov Spoločnosti podľa návrhov HV SBS. 
Zmeny Stanov sa okrem drobných upresnení textu na viacerých miestach 

týkajú najmä nasledujúcich článkov a odstavcov: Čl. 1 (zjednodušenie textu 
o tom koho Spoločnosť združuje); Čl. 9, odst. 1 (ruší sa delenie členov na riad-
nych a mimoriadnych); Čl. 11, odst. 2 (nové zadefinovanie členov, ktorí sa 
môžu stať členmi Hlavného výboru); Čl. 12, odst. 1c, Čl. 13, odst. 1b, Čl. 19, 
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odst. 1h (HV SBS môže odpustiť v určitých prípadoch členské príspevky). 
Prítomní taktiež odsúhlasili, aby aj členom, ktorým bude odpustené platenie 
členského boli naďalej zasielané (2-krát ročne) tlačené informačné materiály. 
Nové znenie Stanov je k dispozícii na internetovej stránke Spoločnosti na ad-
rese: http://www.sbs.sav.sk/charter.html.

Nové vedenie Spoločnosti
Po skončení Valného zhromaždenia sa na krátkom zasadnutí stretli novo 

zvolení členovia Hlavného výboru SBS a dohodli sa na obsadení funkcií 
pre roky 2015-2018 nasledovne:

Predseda SBS: RNDr. Milan Valachovič, CSc.
Podpredseda za system. botaniku a geobotaniku: RNDr. Ján Kliment, CSc.
Podpredseda za fyziológiu rastlín: doc. RNDr. Ľudmila Slováková, CSc.
Vedecký tajomník: RNDr. Pavol Mereďa, PhD.
Hospodár: Viera Polakovičová. 
Členovia HV: Ing. Pavol Eliáš, PhD., Ing. Richard Hrivnák, PhD., 

RNDr. Judita Kochjarová, CSc.
Prítomní zároveň zobrali na vedomie, že na základe hlasovania uskutočne-

nom na Valnom zhromaždení sa revízormi Spoločnosti v nastávajúcom období 
stali: RNDr. Ingrid Turisová, PhD. a Mgr. Katarína Vantarová, PhD.

Medzinárodné podujatia
Lichenologická pracovná skupina SBS Cladonia v spolupráci s BÚ SAV 

zorganizovali 17. 3. 2015 na BÚ SAV v Bratislave vedecký seminár venovaný 
významnému predstaviteľovi a priekopníkovi slovenskej lichenológie RNDr. 
Ivanovi Pišútovi, DrSc. pri príležitosti jeho 80-tych narodenín. Seminára s ná-
zvom „Lišajníky strednej Európy – zmes biogeografických elementov (Central 
European Lichens – a blend of biogeographic elements)“ sa zúčastnilo 33 po-
slucháčov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Ukrajiny a od-
znelo na ňom 11 referátov.

Arborétum Borová Hora Technickej univerzity vo Zvolene a Dendrologická 
sekcia SBS zorganizovali v dňoch 10.-11. 6. 2015 v Arboréte Borová Hora 
medzinárodnú vedeckú konferenciu Dendroflóra strednej Európy – využitie 
poznatkov vo výskume, vzdelávaní a praxi. Konferencia sa uskutočnila pri prí-
ležitosti 50. výročia založenia Arboréta a zameraná bola na dve témy: (a) au-
tochtónna dendroflóra - prirodzená súčasť lesných ekosystémov, krajiny a ur-
banizovaného prostredia a (b) nové trendy a úlohy arborét, botanických záhrad 
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a ďalších dendrologických objektov vo výskume, výchovno-vzdelávacom 
procese a praxi. 

V Ružomberku sa v dňoch 5.-11. júla 2015 konal Floristický kurz SBS 
a Českej botanickej spoločnosti. Exkurzie smerovali do pohorí Chočské vrchy, 
Veľká Fatra, Nízke Tatry a do Liptovskej kotliny. Kurz absolvovalo 41 účast-
níkov zo Slovenska a 58 z Českej republiky, z toho približne 15 vo funkcii 
vedúcich exkurzií. Fotografie z Floristického kurzu, podobne ako aj z iných 
vybraných akcií SBS, sú zavesené na stránkach www.sbs.sav.sk.

Fyziologická sekcia SBS sa spolupodieľala na organizovaní medziná-
rodnej 14. Konferencie experimentálnej biológie rastlín, konanej v dňoch 
8.-11. 9. 2015 v Brne a taktiež na organizovaní konferencie doktorandov 
13th Student Days of Experimental Plant Biology (Brno, 7.-8. 9. 2015). 
Na Konferencií experimentálnej biológie rastlín udelila FS SBS tri ceny 
Dr. Márie Luxovej za najlepšie posterové prezentácie. Cenu prevzali: Radek 
Jupa (Ústav experimentální biologie, PřírF Masarykovy Univerzity v Brně, 
ČR) s témou Vizualizace vodivých cév xylému ve stoncích květenství rost-
lin; Biljana Ðorđević (Faculty of Agronomy, Mendel University, Brno, ČR) 
s témou Elimination of viruses in garlic by different methods a Jan Martinek 
(Katedra experimentální biologie rostlin, PřírF University Karlovy, Praha, ČR) 
s témou ARP 2/3 komplex asociuje s peroxizomy v rostlinných buňkách.

Domáce podujatia s medzinárodnou účasťou
Algologická sekcia SBS pripravila v spolupráci so Slovenskou limno-

logickou spoločnosťou pri SAV tradičné Jarné a Jesenné algologicko-limno-
logické semináre, ktoré sa konali v Bratislave na BÚ SAV aj so zahraničnou 
účasťou. Jarný seminár sa konal 20. 4. 2015. Odznelo na ňom 5 referátov 
za celkovej účasti 13 poslucháčov, z toho 1 z Českej republiky a 1 z Rakúska. 
Jesenný seminár sa uskutočnil 7. 12. 2015. Odznelo na ňom 8 prednášok 
za účasti 24 poslucháčov, z toho 8 z Českej republiky a 1 z Rakúska.

Fyziologická sekcia SBS zorganizovala na Katedre fyziológie rastlín 
PríF UK a na BÚ SAV v Bratislave v priebehu roka 2015 štyri prednášky za-
hraničných hostí: (1) Dr. Karin Metzlaff (EPSO, Brusel): Who represents plant 
scientists at European level – how can you have a say (12. 3. 2015); (2) Prof. 
Dr. Abdel-Salam El-Noemani (Water Relations & Field Irrigation Depart., 
National Research Centre, Cairo): Egypt, the land of civilization and revolu-
tions (31. 3. 2015); (3) Prof. Dr. Miroslav Nikolić, PhD. (Department of Natural 
Resources and Environmental Sciences, Institute for Multidisciplinary 
Research, University of Belgrade, Serbia): The role of silicon on mineral 
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nutrient acquisition by crops: from acid to calcareous soils (28. 10. 2015); 
(4) RNDr. Lubomír Adamec, PhD. (Botanický ústav AVČR, Oddelení funkční 
ekologie rostlin, Třeboň, Česká republika): Ekofyziologické zvláštnosti vod-
ních masožravých rostlin a pastí bublinatek (11. 11. 2015).

Dve prednášky zahraničných hostí usporiadala na BÚ SAV aj Sekcia syste-
matickej botaniky a geobotaniky: (1) Doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.: Za rost-
linami do etiopských hor (27. 10. 2015); (2) Doc. RNDr. Lubomír Hrouda, 
CSc., RNDr. Judita Kochjarová, CSc.: Jak jsme se nepotkali v Makedonii 
(2. 12. 2015). Vyššie uvedených prednášok zahraničných hostí sa zúčastnilo 
od 17 po 60 poslucháčov.

Domáce podujatia
Jarný prednáškový cyklus prebiehal v mesiacoch marec až máj 2015. Počas 

neho sa uskutočnilo okrem zahraničných prednášok aj 10 prednášok od do-
mácich autorov (4 v Bratislave, 3 v Nitre, 2 vo Zvolene a jedna v Košiciach). 
Jesenný prednáškový cyklus prebiehal od októbra 2015 do januára 2016 a od-
znelo na ňom 9 domácich prednášok (1 v Bratislave, 4 v Nitre, 3 vo Zvolene 
a 1 v Košiciach).

Rok 2015 bol bohatý aj na ďalšie podujatia. Novinkou bolo organizovanie 
Floristickej poradne, ktorá bola k dispozícii na BÚ SAV v Bratislave od marca 
do decembra každý prvý pondelok v mesiaci (počas sviatkov v náhradnom ter-
míne) pre záujemcov o poznávanie domácich divo rastúcich cievnatých rastlín. 
Poradňu poriadali členovia SBS v spolupráci s BÚ SAV a v priemere sa jej 
účastnilo (spolu s vedúcimi) 9 záujemcov. 

Východoslovenská pobočka SBS v spolupráci so ŠOP SR, Regionálnym 
centrom ochrany prírody v Prešove zorganizovala 19. 3. 2015 XIX. pracovné 
stretnutie botanikov múzeí, vysokých škôl, botanických záhrad a štátnej 
ochrany prírody, za účasti 17 hostí.

Spoločnosť sa v roku 2015 po prvý-krát zapojila viacerými aktivitami 
aj do propagácie 3. ročníka medzinárodného Dňa fascinácie rastlinami, ktorý 
sa konal na celom svete 18. 5. 2015 pod hlavičkou ESPO - Európskej or-
ganizácie pre rastlinné vedy. Pri tejto príležitosti Sekcia pre výskum synan-
tropnej flóry a vegetácie SBS a BÚ SAV usporiadali v zasadacej miestnosti 
ústavu výstavu herbárových položiek a fotografií slovenských zástupcov rodu 
Chenopodium s. l. pod názvom Skrytá krása mrlíkov. Výstavu pripravili RNDr. 
Pavol Mereďa, PhD. a RNDr. Terézia Schwarzová, CSc. a pozrieť si ju prišlo 
20 záujemcov. Vystavené boli herbárové položky všetkých 27 druhov mrlíkov 
vyskytujúcich sa na Slovensku. Ku každej položke boli priložené fotografie 
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zachytávajúce zaujímavé morfologické tvary druhov (trichómy, kvety, plody 
a pod.) a sprievodný text o určovacích znakoch, ekológii a výskyte druhov 
na Slovensku. Súčasťou výstavky bola aj prezentácia zobrazujúca fotografie 
biotopov a mikroskopických štruktúr vystavovaných objekov. 

V rámci Dňa fascinácie rastlinami pripravili Katedra fyziológie rastlín 
a Katedra botaniky PriF UK v Bratislave v spolupráci s SBS na Prírodovedeckej 
fakulte UK sériu krátkych prednášok o zaujímavostiach z rastlinnej ríše (o kak-
tusoch, sukulentoch a ich spôsobe života, o kremíku a kremíkových telieskach 
v rastlinách a o tom, ako sa dajú rastliny využiť pri remediácii kontaminova-
ných pôd). Súčasťou programu bola aj prehliadku laboratórií Katedry fyzio-
lógie rastlín spojená s ukážkou rastlinných objektov pod mikroskopom a jed-
noduchými demonštračnými pokusmi. Podujatia sa zúčastnili najmä študenti 
základných a stredných škôl.

Lichenologická pracovná skupina Cladonia pripravila pre svojich sympa-
tizantov v rámci podujatia „Ukončenie lichenologického roka – Vindemia li-
chenologica“ aj v roku 2015 seminár o témach, ktoré riešil lichenologický tím 
pracovníkov BÚ SAV. Seminár sa konal 3. 11. 2015 na BÚ SAV a odznelo 
na ňom pred 9 účastníkmi 8 referátov.

Program akcií SBS konaných v Bratislave sa aj v minulom roku ukončil 
na BÚ SAV, kde Sekcia systematickej botaniky a geobotaniky zorganizovala 
9. 12. 2015 už 15. ročník informačno-spoločenského podujatia Kuriózne zbery, 
nové nálezy a iné novinky z flóry Slovenska alebo poznatky zo zahraničných 
ciest. Zúčastnilo sa na ňom ca 30 poslucháčov, ktorí si vypočuli 10 referátov, 
zameraných prevažne na nepôvodné a ohrozené cievanté rastliny nachádzané 
na Slovensku.

Viacerí členovia Spoločnosti sa podieľali na príprave výstavy „Koráliky 
nielen z klokoča“, ktorá bola otvorená 5. 11. 2015 v Bratislave v SNM-
Prírodovednom múzeu. Výstava predstavila využitie semien a plodov rastlín 
pri tvorbe ozdôb a šperkov, ale tiež na náboženské a kulinárske účely.

Účasť na zahraničných podujatiach
Členovia Algologickej sekcie prezentovali v dňoch 18.-21. 5. 2015 vý-

sledky svojho výskumu na 34. Konferencii Poľskej algologickej spoločnosti 
v Rzeszów-Polańczyk (Poľsko); v dňoch 29. 6.-3. 7. 2015 na Limnologickej 
konferencii v Mikulove (ČR) a dňa 23. 9. 2015 aj na 56. Konferencii Českej 
algologickej společnosti v Českých Budějoviciach.
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Exkurzie
V roku 2015 sa konali 3 aprílové, 2 májové a dve októbrové exkur-

zie. Komisia pre ochranu prírody pri SBS pripravila 11. 4. 2015 exkurziu 
na Devínsku Kobylu venovanú problematike manažmentov xerotermných spo-
ločenstiev. Vedúcim bol Mgr. Andrej Kovarik.

Lichenologická pracovná skupina Cladonia organizovala 22. 4. 2015 
v rámci podujatia „Otvorenie lichenologického roka – Apertio anni lichenolo-
gici“ Lichenologickú exkurziu do Čertovej doliny v Malých Karpatoch. Viedli 
ju Mgr. Alica Košuthová, PhD. a Mgr. Zuzana Fačkovcová.

Posledná z aprílových exkurzií viedla 27. 4. 2015 na Zoborskú lesostep. 
Tradične ju organizovala Západoslovenská pobočka pod vedením Ing. Pavla 
Eliáša, PhD., ktorý sprevádzal 1 účastníka.

Východoslovenská pobočka pripravila pod vedením Mgr. Mateja Dudáša 
16. 5. 2015 exkurziu Za orchideami na Jahodnu.

Na 20. 5. 2015 zorganizovala RNDr. Blažena Benčaťová, PhD. 
zo Stredoslovenskej pobočky SBS autobusovú exkurziu na Krupinskú planinu, 
venovanú spoznávaniu vegetácie xerotermov a mezofilných lúk. 

Prvá z jesenných exkurzií bola organizovaná Sekciou pre výskum synantrop-
nej flóry a vegetácie a Komisiou pre ochranu prírody pri SBS dňa 1. 10. 2015 
pod názvom Botanicko-ochranárska exkurzia do lužných lesov. Zameraná bola 
na problematiku vnadísk lesnej zveri a s nimi spojených inváz-nych druhov 
rastlín v CHKO Dunajské luhy. Odborný výklad 9 účastníkom zabezpečili 
Mgr. Andrej Kovarik a RNDr. Marica Zaliberová, CSc. 

Exkurzný program zakončila 14. 10. 2015 Západoslovenská pobočka SBS 
Exkurziou na slanisko Ružový dvor pri obci Komjatice. V sychravom počasí 
sa zišli 3 účastníci. Spomedzi nich bol vedúcim Ing. Pavol Eliáš, PhD.

Edičná činnosť
V roku 2015 vyšiel 37. ročník časopisu Bulletin Slovenskej botanickej 

spoločnosti, rozdelený do dvoch čísiel 37/1 a 37/2, s celkovým rozsahom 
263 strán. Okrem informácií zo života Spoločnosti obsahuje 13 odborných 
článkov, viacero krátkych správ, vrátane nekrológov, životných jubileí, recen-
zií a informácií o nových floristických a fytocenologických nálezoch. Od čísla 
37/2 sa časopis začal tlačiť použitím novej techniky, čo zlepšilo kvalitu repro-
dukovaných obrázkov a tabuliek.

SBS sa podieľala na vydaní zborníka vedeckých prác z konferencie uskutoč-
nenej pri príležitosti 50. výročia založenia Arboréta Borová Hora: Lukáčik I. 
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& Sarvašová I. (eds) (2015): Dendroflóra strednej Európy - využitie poznatkov 
vo výskume, vzdelávaní a praxi. Technická univerzita vo Zvolene, 362 strán.

V roku 2015 boli distribuované spolu s Bulletinom SBS aj dva tradičné 
Informačné materiály SBS 1/2015 a 2/2015, obsahujúce okrem kalendára pred-
nášok a iných podujatí aj informácie o zaujímavých publikáciách. 

Spolupráca s inými organizáciami
Spoločnosť v roku 2015 finančne podporila Botanickú záhradu UPJŠ 

v Košiciach pri organizovaní projektu BOTANIKIÁDA. V poradí 6. ročník 
podujatia sa niesol v podtitule „Čo ukrývajú stromy“ a v troch turnusoch - 13., 
20. a 27. mája 2015 sa ho zúčastnilo 210 žiakov piatych ročníkov základných 
škôl z celého Prešovského a Košického kraja spolu s vyše stovkou pedagógov. 
V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach čakalo na žiakov niekoľko stanovíšť, 
na ktorých zábavnou formou plnili rôzne problémové úlohy s botanickou te-
matikou.

SBS aj v roku 2015 finančne podporila celoslovenskú súťaž Liečivé rast-
liny, ktorá je určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. 
Spoluorganizátormi sú Environmentálna poradňa Studnička, SBS, SNM – 
Prírodovedné múzeum v Bratislave a vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jubilejný 20. ročník súťaže prebiehal 
tradične v troch kolách – prvé (teoretické) a druhé (praktické) boli korešpon-
denčné a tretie kolo sa uskutočnilo v Bratislave 12.–14. 6. 2015 za účasti naj-
lepších 35 súťažiacich (pozri www.studnicka.sk).

Algologická sekcia spolupracovala so Slovenskou limnologickou spoloč-
nosťou pri SAV, Českou botanickou spoločnosťou a Českou algologickou spo-
ločnosťou. Lichenologická pracovná skupina pokračovala v spolupráci s bryo-
licheno-logickou sekciou Českej botanickej spoločnosti. Fyziologická sekcia 
SBS bola aj v uplynulom roku aktívnym členom FESPB (The Federation 
of European Societies of Plant Biology).

Personálie
Noví členovia SBS prijatí v roku 2015
Ing. Ladislav Bakay, PhD., odborný asistent, Slovenská poľnohospodárska 

Univerzita, Nitra,
Mgr. Michaela Bencová, doktorandka, Fakulta prírodných vied UKF, Nitra,
Ing. Lucia Hederová, doktorandka, Technická Univerzita, Zvolen,
Ing. Peter Hoťka, PhD., vedecký pracovník, Ústav ekológie lesa SAV, praco-

visko Arborétum Mlyňany,
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Ing. Jana Konôpková, PhD., vedecká pracovníčka, Ústav ekológie lesa SAV, 
pracovisko Arborétum Mlyňany,

Ing. Gabriel Kuczman, PhD., pedagóg, Katedra záhradnej a krajinnej architek-
túry FZKI SPU, Nitra,

Ing. Marián Mokráň, SZČO, Topoľčianky,
Mgr. Katarzyna Możdżeń, učiteľka biológie, Uniwersytet Pedagogiczny, 

Kraków, Poľsko,
Ing. Ivana Sarvašová, PhD., vedecká pracovníčka, Arborétum Borová Hora 

TU, Zvolen,
Ing. Milan Štech, PhD., vysokoškolský pedagóg, Přírodovědecká fakulta 

Jihočeské univerzity, České Budějovice, Česká republika,
Mgr. Ivan Šustr, botanik, ŠOP SR-CHKO Horná Orava, Námestovo.

Povinnosťou študujúcich členov je po skončení štúdií oznámiť túto skutoč-
nosť na sekretariát SBS.

Členstvo v SBS v r. 2015 ukončili:
RNDr. Daniel Hrčka, Mgr. Zuzana Cagánková-Ohrádková, RNDr. Danica 

Černušáková, CSc., Ing. Dagmar Macková, PhD., RNDr. Stanislav Priehradný, 
CSc., Mgr. Lenka Šimková.

V roku 2015 sa SBS navždy rozlúčila s:
RNDr. Viera Cirbusová.
Česť jej pamiatke!

Členstvo v SBS v r. 2015 zaniklo:
RNDr. Ľubica Dzubinová, CSc., Doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD., 

Mgr. Andrea Pogányová, Mgr. Zita Rydzyková, Vladimír Vríčan.

Jubileá
V roku 2016 si pripomíname životné jubileá týchto členov SBS:
Dr. Beata Barabasz-Krasny, PhD. (26. 5. 1966), Ing. Drahomíra Hladká, 

PhD. (16. 1. 1966), Ing. Elena Hunková, PhD. (1. 4. 1966), Ing. Peter Pišút, 
PhD. (9. 1. 1966), Ing. Mária Vlčková (28. 9. 1966), doc. RNDr. Vít Grulich, 
CSc. (2. 10. 1956), prof. dr. Ladislav Mucina (25. 5. 1956), RNDr. Oľga 
Removčíková (5. 12. 1956), RNDr. Barbora Sedláková, PhD. (4. 2. 1956), 
RNDr. Milan Valachovič, CSc. (1. 12. 1956), RNDr. Mária Henselová, 
CSc. (14. 7. 1946), doc. RNDr. Jiří Kolbek, CSc., DSc. (1. 7. 1946), RNDr. 
Andrej Kormuťák, DrSc. (11. 8. 1946), prof. RNDr. Ivana Macháčková, CSc. 
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(5. 7. 1946), RNDr. Helena Oťaheľová, CSc. (3. 6. 1946), prom. ped. Zdenka 
Paterová (29. 7. 1946), Viera Polakovičová (26. 12. 1946), Ing. Vladimír Solár 
(23. 5. 1946), RNDr. Viktória Urbanová, CSc. (3. 12. 1946), RNDr. Gabriela 
Vizárová, DrSc. (10. 3. 1936), Oľga Hubová (24. 3. 1926).

Jubilantom srdečne blahoželáme!

Poďakovanie
Hlavný výbor SBS ďakuje Predsedníctvu SAV za finančnú dotáciu na chod 

Spoločnosti a vydanie vyššie uvedených publikácií, ktoré sú o. i. uložené v ar-
chívoch SBS aj SAV.

Ďakujeme taktiež všetkým funkcionárom i členom SBS, ktorí organizačne, 
finančne, odborne alebo svojou účasťou prispeli k uskutočneniu podujatí orga-
nizovaných Spoločnosťou. Poďakovanie patrí taktiež členom redakčnej rady 
Bulletinu SBS ako aj výkonným redaktorkám časopisu za ich svedomitú prácu 
pri príprave publikácií SBS. Ďakujeme taktiež všetkým odstupujúcim členom 
Hlavného výboru Spoločnosti ako aj jej organizačných zložiek za ich obetavú 
činnosť v uplynulom volebnom období.

Pavol Mereďa jun.
vedecký tajomník SBS
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