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OZNÁMENÍ VÝBORU GSGM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zápis ze sch ůze výboru Genetické spole čnosti Gregora Mendela, z.s., konané dne 

9. 5. 2018 v Brn ě  
 

Přítomni: Doškař, Knoll, Kočová, Nešvera, Relichová, Šeda, Ševčovičová, Šmarda, 
Tomáška, Zelený 
 
Omluveni: Čellárová, Holá, Mašek, Slaninová, Zadražil 
 
Program schůze:  
 
1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru GSGM 
2. Informace o činnosti spolku v období od poslední schůze výboru GSGM 
3. Informace o přípravě konference GSGM v Bratislavě  
4. Informace o počtu přihlášek do soutěže GSGM a ustavení odborné posuzovatelské 
komise pro udělení ceny 
5. Příprava voleb výboru GSGM a revizorů účtů na nové funkční období 
6. Informace o změnách v evidenci členské základny GSGM, projednání nových přihlášek 
7. Zhodnocení náplně posledního čísla IL a příprava dalšího vydání 
8. Projednání možností realizace směrnice EU o ochraně osobních údajů 
9. Různé 
 
ad 1) 
Kontrola zápisu z poslední schůze výboru GSGM konané dne 29. 11. 2017 v Brně 
proběhla bez připomínek a nebyly shledány žádné nesplněné / nerozpracované úkoly 
vyplývající ze zápisu. 
 
ad 2) 
Předseda informoval o činnosti spolku v uplynulém období, zmínil odborné semináře a 
akce, které v uplynulém období proběhly a kterých se někteří členové spolku zúčastnili. 
Všichni členové GSGM jsou o akcích v předstihu informováni a zájemci se mohou 
účastnit. Výbor i nadále doporučuje podporovat, popř. podle možností i spoluorganizovat 
podobné aktivity a propagovat je mezi členy spolku. Předseda dále informoval o semináři 
„Mendel Day“, který se uskutečnil v Mendelianu 8. 3. 2018 ve spolupráci a za účasti 
zahraničních partnerů. Předseda na Mendel Day představil činnost GSGM a byly 
diskutovány možnosti spolupráce zejména s Gregor Mendel Gesellschaft v Rakousku. 
 
ad 3) 
Prof. Tomáška informoval o přípravě genetické konference, která se uskuteční ve dnech 
12. – 14. 9. 2018 v Bratislavě. Program konference a veškeré další informace související 
s jejím konáním jsou zveřejněné na stránkách konference. Ke dni 9. 5. 2018 bylo 
zaregistrováno více než 100 účastníků a 8 firem, které se podílejí na sponzorování 
konference. Přítomní členové výboru konstatovali, že konference je výborně připravená a 
organizačně zajištěná. Organizátoři konference ještě promýšlejí, jak nejvhodněji zorgani-
zovat soutěž o nejlepší poster. Případná upřesnění budou zveřejňována průběžně. Sou-
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částí konference je slavnostní oznámení výsledků a předání Ceny GSGM, která byla 
vyhlášena a zveřejněna v IL 2016 a podmínky byly uvedeny na stránkách GSGM. Cena 
je tradičně sponzorována firmou MGP Zlín. Detaily převodu financí z firmy MGP pro 
výherce budou upřesněny se zástupci organizačního výboru konference. 
 
ad 4) 
Předseda informoval o počtu přihlášek, které výbor do uvedeného data obdržel. Celkem 
bylo doručeno 7 přihlášek, které byly zařazeny do soutěže. Členové výboru diskutovali 
kritéria pro hodnocení soutěžních prací. Byla navržena a schválena tříčlenná komise: 
Holá (předsedkyně komise), Tomáška, Knoll (členové komise), která práce posoudí a při-
praví konečné pořadí soutěžních prací. Bylo konstatováno, že dokumenty k přihlášeným 
soutěžním pracím jsou velmi obsáhlé a výbor souhlasil s návrhem dr. Zeleného, který 
zajistí jejich rozeslání členům hodnotící komise. Předsedkyně komise upraví hodnotící 
tabulku, jejíž základní parametry již předem připravil předseda výboru, doplní údaje všech 
soutěžních prací (tj. jméno uchazeče, počet publikací, první/korespondující autor, součet 
IF, popř. další) a pošle oběma dalším členům komise k vlastnímu hodnocení. Každý člen 
komise poté samostatně zhodnotí soutěžní práce a stanoví své pořadí, z něhož nakonec 
komise společně vytvoří konečné pořadí. Výbor GSGM následně rozhodne o udělení 
ceny. Výsledek bude výherci oznámen v dostatečném předstihu, aby si mohl připravit 
plenární přednášku, kterou přednese na konferenci v Bratislavě. 
 
ad 5) 
Členové výboru diskutovali přípravu voleb výboru spolku a revizorů účtů pro příští funkční 
období. Tajemnice připravila a předložila k projednání návrh formulářů, které by byly 
rozeslány všem členům GSGM spolu s Informačními listy v průběhu července. Jednalo 
by se o formulář s výzvou pro podání návrhů na kandidáty do výboru a na revizory účtů, 
dále by byla rozeslána pozvánka na valné shromáždění s termínem, programem a 
informacemi o volbách. Současně tajemnice připraví a zajistí v součinnosti s organizač-
ním výborem konference GSGM vlastní volby. 
 
ad 6) 
Výbor GSGM obdržel v uplynulém období 12 nových přihlášek (11 ze SR, 1 z ČR), které 
byly projednány a jednomyslně schváleny. Noví členové spolku Mgr. Katarína Juríková, 
Mgr. Lucia Zeiselová, RNDr. Zuzana Jurčacková, Mgr. Michaela Antalová, RNDr. 
Katarína Nigutová, PhD., RNDr. Andrea Schreiberová, PhD., Mgr. Mariia Logoida, RNDr. 
Jana Henzelyová, RNDr. Miroslava Bálintová, RNDr. Katarína Bruňáková, PhD., RNDr. 
Linda Petijová, PhD. a ing. Jiří Korecký, Ph.D. budou informováni o přijetí a o právech a 
povinnostech členů GSGM . Výbor dále schválil za novou členku GSGM Mgr. Markétu 
Pernisovou, Ph.D., která požádala o členství těsně před zasedáním výboru. Nová členka 
GSGM bude o přijetí rovněž informována mailem. Výboru byla doručena žádost prof. ing. 
Milana Lstibůrka, Ph.D. o ukončení členství v GSGM z důvodu značného pracovního 
vytížení. Řádné členství na vlastní žádost zaniklo 23. 1. 2018. Knoll a Kočová informovali 
o průběžné aktualizaci a výhodách sdíleného adresáře členů společnosti na webovém 
úložišti Dropbox. Upozornili, že i v tomto případě je nezbytné dbát na směrnici o ochraně 
OÚ a neumožnit přístup neoprávněným uživatelům. 
 
 



3 
 

ad 7) 
Výbor zhodnotil poslední číslo IL a konstatoval tradiční vysokou úroveň. Hlavní redaktor 
prof. Šmarda vyzval jednotlivé redaktory i ostatní členy výboru, aby zasílali vhodné 
příspěvky, které by mohly být zveřejněny v připravovaném čísle IL. Nové číslo bude zpra-
cované do konce června a budou do něj vloženy formuláře pro návrh kandidátů do nového 
výboru a kandidátů na revizory účtů a dále pozvánka na valné shromáždění s informací o 
volbách (viz bod 5). Tak bude zajištěno, že všichni členové GSGM dostanou s dostateč-
ným předstihem informace a nezbytné dokumenty k nadcházejícím volbám. 
 
ad 8) 
Předseda informoval členy výboru o realizaci směrnice vyplývající z Obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů GDPR a o povinnostech, které z této směrnice vyplývají pro 
spolky. Přítomní členové výboru se shodli, že ještě získají upřesňující stanoviska právníků 
a zástupců Rady vědeckých společností a na základě těchto jednání bude rozhodnuto o 
případných dalších krocích k zajištění ochrany osobních údajů členů spolku. Přihlášky za 
členy spolku, v nichž je uvedeno pouze datum narození, pracoviště a kontaktní údaj jsou 
uloženy v uzamčeném prostoru a údaje v nich uvedené slouží pouze pro komunikaci uvnitř 
spolku. 
 
ad 9) 
Přítomní členové výboru diskutovali možné návrhy na udělení čestného členství GSGM. 
Návrhy podává a schvaluje valné shromáždění GSGM a tento bod je zařazený do 
programu schůze valného shromáždění u příležitosti konání Genetické konference (viz. 
bod 5). 
 
Zapsala: M. Kočová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


