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Správa o činnosti Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV za obdobie 2017 až 
2022 prednesená na Valnom zhromaždení SMS pri SAV dňa 14.6.2022. 
 
 
Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV (SMS) po predchádzajúcej utlmenej činnosti sa 
snažila opäť rozvinúť svoju činnosť. 

V roku 2017 po Valnom Zhromaždení SMS boli vykonané nevyhnutné kroky – 
oznámenie zmeny členov výboru na Ministerstve vnútra SR, DÚ, EMS a vykonali sa zmeny v 
zmysle platných Stanov SMS o disponovaní s účtom spoločnosti v SLSP (nové osoby + 
podpisové vzory). Uskutočnili sa 2 zasadnutia Hlavného výboru SMS (HV SMS), SMS bola 
spoluorganizátorom Súťaže mladých odborníkov 2017 (november). V decembri bola 
podpísaná darovacia zmluva so Slovenskom ústrednou hvezdárňou v Hurbanove o prevode 
zapožičaných prístrojov a kníh do vlastníctva Hvezdárne (zapožičané meteorologické prístroje 
12 ks a 2 ks literatúry – literatúra mala pečiatku SMS, prístroje nie, ale neboli ani vo vlastníctve 
SMS ani SHMÚ, výpožička z r.2006, P.Pindják).  

Pribudli 5 noví členovia (Csörgei, Onderka, Najman, Potanková, Sadloňová) a členstvo ukončili 

na vlastnú žiadosť 2 osoby (Zahoranský,Racko). 
V rokoch 2018 a 2019 sa SMS podieľala na pravidelných odborných podujatiach –  

 prednáškové popoludnia pri príležitosti Svetového meteorologického dňa a Svetového 
dňa vody v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ), tieto 
prednáškové popoludnia sa konali každoročne v Bratislave a Košiciach 

 spolupracovala so SHMÚ na akcii Deň otvorených dverí SHMÚ 

 spoluorganizovala odborné podujatie zamerané na prezentáciu vedeckých prác 
mladých odborníkov v oblasti meteorológov a klimatológov Súťaž mladých odborníkov, 
prispela aj finančne na organizáciu a odmeny 

 2x ročne zasadal Hlavný výbor SMS 

 predsedníčka HV SMS ako zástupca sa pravidelne zúčastňovala zasadnutí Výboru 
a Valného zhromaždenia Európskej meteorologickej spoločnosti (EMS) a Konferencií 
EMS v r.2018 v Budapešti a v r.2019 v Kodani, kde sa zároveň prejednávala 
organizácia Konferencie EMS v r. 2020 v Bratislave (návrh hesla Konferencie EMS 
2020) – jednanie s Martinou Junge, EMS 

Okrem týchto aktivít SMS organizovala pre svojich členov odborné prednášky z oblasti 
meteorológie (L.Méri, M.Derková, J.Vivoda) a bola hlavným organizátorom (v spolupráci 
so SHMÚ) medzinárodnej konferencie SIRWEC 2018 o cestnej meteorológii  v dňoch 29.5.-
2.6.2018 na zámku Smolenice za účasti asi 100 domácich a zahraničných účastníkov. Kvôli 
tejto konferencii sa SMS musela registrovať na Finančnom riaditeľstve, v Sociálnej poisťovni, 
VšZP a zdravotnej poisťovni UNION. 
Pod patronátom SMS a jej členov (Mgr. L. Sokolová, T.Csörgei, Mgr. M. Šinger) začala 
v r.2018 svoju činnosť Fotogaléria SHMÚ, kde môžu odborníci aj laická verejnosť po 
zaregistrovaní zasielať fotografie na dokumentáciu nebezpečných meteorologických alebo 
hydrologických javov a ich následkov, prípadne oblačných štruktúr, ktoré sa pri danom jave 
vyskytli. V r.2018 sme tiež spustili webovú stránku SMS a zverejňujeme na nej činnosť 
i novinky SMS či EMS. 



V roku 2019 sa začalo v spolupráci so SHMÚ s organizáciou Prednáškových popoludní, kde 
bola široká verejnosť oboznamovaná s rôznymi odbornými témami z oblasti meteorológie, 
klimatológie, hydrológie a iných príbuzných odborov (konali sa v SHMÚ) – bolo ich 7. 
Získali sme 4 nových členov (2018 – Habrovský, Krajčovičová, Kvak, Synek) a členstvo 
ukončili na vlastnú žiadosť 3 osoby (Ján Mašek, Dagmar Merclová 2018, Ján Hrvoľ 2019), 2 
členovia zomreli (Krišková 2018, Majerčák 2019). 
Ďalej v r.2019 sme museli riešiť aktualizáciu údajov o štatutárnom orgáne v Registri 
mimovládnych organizácií na MV SR (a doplnenie názvu na občianske združenie podľa 
nového zákona č.346/2019 Zb.) – overenie podpisov členov HV SMS a tiež pokutu z DÚ za 
r.1999 vo výške 199,14 € (nezaslanie výkazov za zamestnancov). 
 V r. 2020 pokračovala činnosť SMS, až kým ju v marci prerušila epidémia COVID 19. 
SMS zorganizovala  ešte 2 prednáškové popoludnia (1, 2/2020) a činnosť sa prerušila. Tiež 
sme oslovili Ministerstvo ŽP a dekana FMFI UK o účasť na zahájení Konferencie EMS 2020, 
plánovanej na september 2020 v Bratislave – tá sa nakoniec nekonala, formou online trvala 
len 2 dni a je preložená na rok 2023. 
V novembri 2020 sa SMS podieľala na online Konferencii mladých odborníkov (v spolupráci 
so SHMÚ) a vzhľadom na prísne epidemické opatrenia súvisiace s epidémiou sa 
neuskutočnilo ani riadne Valné zhromaždenie SMS (po 3 rokoch). Preto HV SMS v novembri 
2020 na základe mailovej komunikácie s členmi SMS rozhodol, že Valné zhromaždenie sa 
bude konať v r. 2021, resp. keď sa výrazne zlepší epidemická situácia (súhlas 39 členov - viac 
ako 50% platiacich členov). 
1 člen SMS zomrel (Sokol). 
 V r. 2021 stále pod vplyvom epidémie COVID 19 bola činnosť SMS čiastočne utlmená, 
ale na jar sa obnovilo konanie Prednáškových popoludní (v spolupráci so SHMÚ) – tentoraz 
online formou. Uskutočnilo sa 5 odborných prednášok. Tiež sme v novembri  ako SMS 
spoluorganizovali online Konferenciu mladých odborníkov, kde sa SMS podieľala na 
finančných odmenách pre najlepších. 

Pribudli 3 noví členovia (Cibula, Fedor, Žec), 1 člen zomrel (Nedelka). 

 Rok 2022 začal nepriaznivou epidemickou situáciou, napriek tomu sa podarilo 
zorganizovať 3 Prednáškové popoludnia a HV zasadal 2x. 
Predsedníčka HV SMS sa online formou aj v r. 2020-2022 zúčastňovala zasadnutí Výboru 
EMS a VZ EMS.  
Tohtoročná Konferencia EMS sa bude konať v septembri 2022 v Bonne, SRN. 
K 31.5.2022 má SMS 73 členov. 
 
Vypracovala : Paulína Valová 
                       predsedníčka HV SMS 
 
 
 
 
 


