Zápis ze schůze výboru Genetické společnosti Gregora Mendela, která se konala
dne 25.5. 2010 v Brně

Místo konání:
Zasedací místnost botanické zahrady, PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Přítomni (bez titulů): Doškař, Knoll, Kočová, Miadoková, Relichová, Slaninová, Šmarda,
Vojtíšková
Omluveni: Malachová, Pikálek, Vlček, Zadražil, Zelený
Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informace o činnosti výboru od minulé schůze
Projednání rezignace tajemníka výboru GSGM
Zhodnocení náplně posledního čísla IL a příprava dalšího čísla
Plán činnosti pro další období a příprava genetické konference GSGM v roce 2011
Ekonomické záležitosti (placení členských příspěvků, stav na účtu)
Různé

Ad 1) Schůzi zahájil Prof.Doškař a omluvil nepřítomné členy výboru.
- Prof. Miadoková navrhla doplnit seznam členů výboru GSGM, který je uveden na
zadní straně IL o revizory účtů (Nešvera, Angelis, Čellárová, Kormuťák). Návrh byl
schválen.
- Probíhá aktualizace seznamu členů GSGM a jejich e-mailových adres (dr. Slaninová,
dr. Kočová). Dokončení aktualizace by mělo být uzavřeno do příští schůze výboru.
Ad 2) Prof. Doškař informoval o žádosti Prof. Fajkuse o uvolnění z funkce tajemníka výboru
z důvodu
náročných úkolů a časového zaneprázdnění. Přítomni členové výboru
s předloženým návrhem po krátké diskusi souhlasili. Do funkce tajemníka byla následně
jednomyslně zvolena dr. Vojtíšková.
Ad 3) Prof. Šmarda představil nové číslo IL, připravené k rozeslání. Členové výboru kladně
hodnotili kvalitu příspěvků i rozmanitost obsahu IL č. 36. Některé plánované příspěvky, např.
50 let kat. genetiky a mikrobiologie na PřF UK, informace o výzkumu na MBÚ AV ČR,
udělení Nobelovy ceny za rok 2009, příp. zajímavé autoreferáty PhD. studentů, budou
zařazeny do podzimního čísla IL, jejichž součástí také bude podrobná informace o
přípravách a programu genetické konference GSGM v roce 2011. Uzávěrka příspěvků
následujícího čísla IL 15. 10.2010. Prof. Knoll doporučil vložit do IL před jejich rozesláním
výzvu k placení členských příspěvků za rok 2010 s uvedením čísla bankovního účtu.
Ad 4) Prof. Doškař řídil diskusi o přípravě genetické konference GSGM v roce 2011.
Předběžně navržený termín: konec září 2011.
Místo konání v blízkém okolí Brna (bude upřesněno).
Program konference: přibližně 10 plenárních přehledných přednášek předních odborníků na
aktuální témata z genetiky v délce 45 min., a dále sekce plakátových sdělení, na jejíž
organizaci se bude spolupodílet skupina mladých pracovníků z PřF MU (zajistí Prof. Doškař).

Jako přednášející byli navržení přední odborníci z jednotlivých oblastí genetiky (Pospíšek,
Bártová, Tomáška, Hampl, Vyskot, Kejnovský, Šmardová, Krajčovič, Piršel, Hořínová).
Pozvání navržených přednášejících zajistí členové výboru do konce září 2010.
Členové výboru byli vyzváni, aby zveřejnili na svých pracovištích informace o soutěži o Cenu
GSGM pro mladé vědecké pracovníky, která bude vyhodnocena na konferenci v roce 2011.
Dosud se nikdo nepřihlásil.
Ad 5) Prof. Knoll a Dr. Slaninová informovali o placení příspěvků v ČR a SR a stavu na
účtech. V ČR je stav k 31.12.2009: 11616 Kč, příjmy v roce 2009: 8520 Kč (členské
příspěvky), výdaje: 5334 Kč (tisk IL, poplatky za účet). Ve SR je finanční stav k 31. 12. 2009
1257, 88 EUR. Placení příspěvků probíhá průběžně.
Ad 6) Dr. Kočová informovala výbor o vyhledání a doplnění e-mail adres členů GSGM. Tyto
adresy budou využity k zasílání aktuálních informací členům GSGM.
Zapsala: M. Vojtíšková

