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

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

12. 12. 2018 v Brn ě  
 

Přítomni: Čellárová, Doškař, Holá, Knoll, Kočová, Lízal, Mašek, Sember, Šeda, 
Ševčovičová, Šmarda, Tomáška, Urban, Zadražil 
 
Omluveni: Slaninová, Nešvera, Zelený  
 
Program schůze:  
 
1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru  
2. Zpráva o činnosti výboru a aktivitách GSGM za uplynulé období (2015 – 2018)  
3. Informace o genetické konferenci GSGM, která se konala v září 2018 v Bratislavě  
4. Informace o valném shromáždění, které bylo svoláno u příležitosti konference  
5. Výsledky voleb do výboru GSGM a revizorů spolku na funkční období 2019 – 2021  
6. Volba předsedy a dalších funkcionářů spolku  
7. Projednání nových přihlášek za člena GSGM a informace o ukončení členství  
8. Zhodnocení posledního čísla IL a příprava dalšího vydání  
9. Plánované aktivity výboru v nadcházejícím období  
10. Různé 
 
Předseda zahájil schůzi uvítáním nově zvolených členů výboru (Lízal, Sember, Urban) a 
uvedl program schůze, který byl přijatý. Schůze následně pokračovala v souladu s tímto 
programem. 
 
ad 1) 
Kontrola zápisu z minulé schůze výboru GSGM z 9. 5. 2018 proběhla bez připomínek a 
nebyly shledány žádné nesplněné úkoly z předchozího období. 
 
ad 2) 
Předseda seznámil členy výboru se zprávou o činnosti výboru za uplynulé funkční období 
a následně komentoval hlavní body zprávy. Zmínil výbornou úroveň pravidelně vydáva-
ných Informačních listů spolku a průběžnou aktualizaci webových stránek. Stručně infor-
moval o činnosti výboru v uplynulém období pro zajištění běžné agendy a fungování spol-
ku. Ve zprávě je dále uvedeno a pozitivně hodnoceno organizování Edukačních seminářů 
zaměřených na výuku genetiky na českých a slovenských univerzitách a vysokých ško-
lách. Předseda dále vyzdvihl značné úsilí členů výboru při přípravě a schválení nových 
Stanov spolku a všech úředních úkonech, které byly spojeny se změnou statutu spolku v 
souvislosti se změnou občanského zákoníku. Činnost výboru v uplynulém období byla 
završena Genetickou konferencí v Bratislavě, která byla výborně připravená a těšila se 
velkému zájmu členů i nečlenů spolku. V závěru zprávy o činnosti zmínil předseda přípra-
vu a průběh voleb do výboru GSGM pro období 2019 – 2021. Součástí zprávy je rovněž 
informace o hospodaření spolku. Ve zprávě je dále uvedeno, že v uplynulém období bylo 
navrženo a schváleno udělení čestného členství prof. RNDr. Stanislavu Zadražilovi, 
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DrSc., PhDr. Anně Matalové, prof. RNDr. Danielu Vlčkovi, DrSc. a doc. RNDr. Vladimíru 
Ferákovi, CSc., kteří se významným způsobem zasloužili o rozvoj genetiky. Výbor 
souhlasil se zněním zprávy o činnosti a jejím publikováním v Informačních listech GSGM. 
 
ad 3) 
Členové výboru hodnotili velmi kladně přípravu i průběh Genetické konference, která se 
konala 12. - 14. 9. 2018 v Bratislavě. Hlavní organizátor konference, prof. Tomáška, 
informoval výbor o některých organizačních aspektech, které je vhodné předem zohlednit 
při přípravě budoucích konferencí, zejména dodržování časového harmonogramu a na-
stavení časových limitů tak, aby bylo více času pro následné odborné diskuze. 
 
ad 4,5) 
Předseda a tajemnice informovali stručně o průběhu valného shromáždění, které se kona-
lo u příležitosti Genetické konference v Bratislavě. Na valném shromáždění byla před-
nesena zpráva o činnosti a byl představen návrh kandidátů do výboru GSGM a na revizory 
účtů pro nové funkční období. Následně proběhla volba členů výboru a revizorů spolku 
na období 2019 – 2021. Tajemnice dále detailně informovala členy výboru o přípravě 
voleb, návrhu kandidátů a o průběhu voleb. Výsledky voleb budou zveřejněny jako samo-
statný příspěvek v Informačních listech. 
 
ad 6) 
Výbor zvolil tajným hlasováním předsedu (Doškař), dva místopředsedy (Tomáška, Šeda), 
tajemníka (Kočová), a dva hospodáře (Knoll, Slaninová) pro období 2019 – 2021. Hlavní 
redaktor Informačních listů (Šmarda) souhlasil i v nadcházejícím období s vedením agen-
dy související s pravidelným vydáváním IL. Zvolení funkcionáři i ostatní členové výboru 
budou společně připravovat a realizovat akce spolku, informovat členskou základnu o 
aktivitách spolku a dále rozvíjet jeho činnost. 
 
ad 7) 
Výbor obdržel v uplynulém období 6 nových přihlášek (5 ze SR, 1 z ČR), které byly 
projednány a jednomyslně schváleny. Noví členové spolku doc. Ing. PaeDr. Jana 
Žiarovská, Ph.D., Mgr. Katarína Procházková, Ph.D., Mgr. Filip Brázdovič, RNDr. Daniela 
Gašperíková, DrSc., RNDr. Dominik Filip, CSc. a Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D. budou 
informováni o právech a povinnostech členů GSGM, budou pravidelně dostávat 
Informační listy GSGM a budou průběžně informováni o aktivitách spolku. Výboru byla 
doručena žádost prof. MUDr. Evžena Weigla, CSc. o ukončení členství v GSGM. Řádné 
členství na jeho vlastní žádost zaniklo 23. 10. 2018. 
 
ad 8) 
Výbor zhodnotil poslední vydání IL a hlavní redaktor prof. Šmarda informoval o přípravě 
nového čísla, které bude obsahovat zprávu o činnosti GSGM v uplynulém funkčním 
období výboru a zprávu o výsledku voleb do výboru na období 2019 – 2021 (zodpovídá 
Doškař, Kočová). Součástí nového čísla IL bude informace o výsledku soutěže o Cenu 
GSGM (zodpovídá Holá) a příspěvek výherce soutěže (zodpovídá Sember). Součástí 
nového vydání IL bude dále zpráva o průběhu Genetické konference v Bratislavě (zodpo-
vídá Tomáška) a příspěvek „Genetika v premenách času“, který připravila prof. Čellárová 
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u příležitosti 50. výročí institucionalizace genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity 
P. J. Šafárika v Košicích. 
 
ad 9) 
Členové výboru diskutovali možné aktivity spolku v nadcházejícím období. Jednoznačně 
se shodli na pokračování úspěšného cyklu Edukačních seminářů, jejichž předchozí 3 
ročníky byly zaměřeny na výuku genetiky na českých a slovenských univerzitách a vyso-
kých školách. Hlavní organizátor předchozích cyklů, prof. Tomáška, navrhl zaměřit semi-
nář na výuku genetiky na gymnáziích a středních školách s přírodovědným zaměřením, 
na úlohu vysokoškolských pedagogů ve zvyšování úrovně výuky genetiky na středních 
školách a na popularizaci genetiky pro širší veřejnost. Holá a Čellárová konstatovaly, že 
by to mohlo být příliš široké téma a navrhly popularizaci genetiky pro veřejnost vyčlenit 
jako téma pro samostatný Edukační seminář v r. 2020. Členové výboru s tímto návrhem 
souhlasili. Poté se konkrétněji diskutovala náplň semináře na rok. 2019, přičemž zazněla 
řada podnětů od různých členů výboru. Rámcová náplň semináře bude upřesněna v 
průběhu ledna 2019 (zodpovídá Tomáška) a poté definitivně upravena. Předpokládaný 
termín konání semináře je konec května 2019, dohodu s ředitelem Mendelova muzea za-
jistí Doškař. 
 
ad 10) 
Diskutovalo se, zda bude i v budoucnu výbor GSGM vyhlašovat soutěž o Cenu GSGM. 
Členové výboru se shodli na tom, že by bylo vhodné soutěž zachovat, pokud bude i nadále 
sponzor ceny MGP Zlín ochotný cenu finančně zajišťovat. Předseda projedná tuto záleži-
tost s Dr. Zeleným. Mašek z pozice nově zvoleného revizora účtů za ČR požádal hospo-
dáře o průběžné zasílání kopií výpisů účtů. Výbor a hospodář (Knoll) souhlasili. Doškař 
požádal přítomné členy výboru o revizi připraveného seznamu členů spolku a doplnění / 
změnu údajů u těch členů, u nichž je změna známá. Současně požádal o aktualizaci 
seznamu členů GSGM z ČR i SR na webových stránkách GSGM tak, aby seznam odpoví-
dal aktuálnímu stavu členské základny a údajům u jednotlivých členů. Holá vznesla dotaz 
na platební morálku členů spolku a výbor souhlasí, aby součástí výzvy k zaplacení 
členských příspěvků za rok 2019 byla i výzva k uhrazení dlužných částek některých členů 
spolku za předchozí roky. V případě trvajícího neuhrazení dlužných částek bude postupo-
váno v souladu se stanovami spolku. 
 
Zapsala: M. Kočová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


