
 
 
 
 
 
 

 
 

ZÁPIS   ZO   ZASADNUTIA 
 

IV. Riadiaceho výboru projektu 
LIFE 10 ENV/SK/086, GEOHEALTH 

 
 
 
Prítomní členovia: RNDr. R. Hangáč, I. Blanáriková, PhDr., RNDr. P. Malík, CSc., Ing. Ján Janiga, 

CSc., RNDr. Peter Flaškár (za Herrmannová, PhDr.), doc. RNDr. S. Rapant, 
DrSc. 

 
Neprítomní členovia: Ing. G. Kullifay, PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH, Mgr. R. Földvári, MUDR. 
Alena Cvopová 
 
Hostia: Mgr. V. Cvečková, Mgr. K. Fajčíková, PhD.  
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Informácia zodpovedného riešiteľa o stave prác riešenia projektu 
3. Progress report 3 
4. Plán práce na projekte na najbližšie obdobie 
5. Rôzne 
6. Ukončenie 

 
 
1. Otvorenie 

Zasadnutie otvoril a viedol doc. Rapant. Na úvod všetkých srdečne privítal a poďakoval všetkým 
za účasť. Všetci prítomní súhlasili s programom tak ako bol navrhnutý. 

 
 

2. Informácia zodpovedného riešiteľa o predbežných výsledkoch projektu 
Doc. Rapant podal informáciu o stave riešenia projektu. Projekt bol o jeden rok predĺžený 

v dôsledku verejného obstarávania. V súčasnosti už existujú všetky potrebné dáta pre ukončenie 
projektu. Pripravujú sa informačné mítingy. Šesť informačných mítingov bude na východnom 
Slovensku a štyri v okrese Krupina. Doc. Rapant uviedol, že Ca, Mg sú dôležité nie len pre 
kardiovaskulárny systém, ale aj pre onkologické ochorenia, tráviacu a dýchaciu sústavu. Hlavnou 
zložkou geologického prostredia, ktoré má vplyv na ľudské zdravie sú povrchové/pitné vody. 
V súčasnosti sa spracováva článok o vodách a zdravotnom stave obyvateľstva Slovenskej republiky. 

 
 
 



 
3. Progress report 3 

Doc. Rapant v stručnosti predstavil Progress report 3. Ten je tiež zverejnený na internetovej 
stránke projektu. Riadiaci výbor zobral na vedomie Progress report 3 bez pripomienok. 

 
4. Plán práce na projekte na najbližšie obdobie 
Doc. Rapant v stručnosti predstavil plán prác na budúci rok. Ako hlavné úlohy uviedol: 

1. zrealizovanie 10 mítingov pre občanov, 
2. širokú disemináciu projektu pre odbornú a laickú verejnosť, 
3. ukončenie projektu. 

 
6. Rôzne 

Viacerí prítomní vysoko vyzdvihli odbornú úroveň projektu. Uviedli napríklad, že Ca, Mg sú 
dôležité nie len pre ľudí, ale aj pre zvieratá. Dr. Blanáriková, povedala, že by bolo vhodné pripraviť 
prednášku pre MZ SR. Prítomní skonštatovali, že projekt je riešený v súlade s ročným posunom 
projektu a je plný predpoklad splnenia všetkých cieľov projektu. 

 
 

7. Ukončenie 
Na záver doc. Rapant poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť. 
 
 
 

 

 

zapísala: Mgr. Veronika Cvečková 
       tajomník RV 

 

schválil: doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc. 
p. m. 

 

 

Bratislava 10. 12. 2015 


