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

Zápis ze schůze výboru Genetické společnosti Gregora Mendela konané dne
29. 5. 2015 v Mendelově muzeu v Brně
Přítomni: Čellárová, Doškař, Holá, Knoll, Kočová, Miadoková, Slaninová, Šeda, Šmarda,
Tomáška
Omluveni: Mašek, Nešvera, Zadražil, Zelený, Relichová
Program schůze:
1. Zpráva o činnosti výboru za uplynulé období, kontrola zápisu z minulé schůze
2. Zhodnocení posledního čísla IL, projednání obsahu následujícího čísla
3. Volba a rozdělení funkcí mezi členy nově zvoleného výboru
4. Projednání změn právní úpravy sdružovacího práva a z toho plynoucí zákonné
povinnosti změn pro GSGM
5. Informace o stavu členské základny GSGM
6. Různé
ad 1)
Schůze výboru se tentokrát uskutečnila během semináře o výuce genetiky na českých a
slovenských univerzitách, který se konal v Mendelově muzeu. Zahájil jí prof. Doškař
uvedením jednotlivých bodů programu a stručnou zprávou o činnosti výboru za uplynulé
období. Zdůraznil, že hlavní pozornost v uplynulém období byla věnována přípravě
semináře, jehož koordinátorem byl prof. Tomáška ve spolupráci s dalšími členy výboru,
zejména prof. Doškařem, dr. Zeleným, doc. Slaninovou a dalšími. Příspěvky na seminář
připravili i někteří další členové výboru (prof. Čellárová, dr. Kočová, dr. Holá). Dále byla
provedena kontrola zápisu z minulé schůze výboru a bylo konstatováno, že úkoly,
stanovené na minulé schůzi byly splněny.
ad 2)
Byla pozitivně hodnocena vysoká úroveň posledního čísla IL a prof. Šmarda stručně
představil připravované číslo. Požádal přítomné členy výboru o včasné zasílání
příspěvků a materiálů pro přípravu nových čísel IL, zejména upravené autoreferáty
úspěšně obhájených doktorských dizertačních prací, které se staly nedílnou součástí IL.
Přítomní členové výboru a redaktoři IL slíbili v tomto směru maximální součinnost.
ad 3)
Do nového výboru společnosti byla uvítána nová členka dr. Dana Holá. Poté byli
přítomnými členy nového výboru GSGM zvoleni tajným hlasováním do funkcí jednotliví
členové. Volba do všech funkcí byla jednomyslná s následujícím rozložením funkcí:
předseda prof. Doškař, místopředsedové prof. Tomáška, prof. Relichová, prof. Zadražil,
tajemník dr. Kočová, hospodáři prof. Knoll, doc. Slaninová, hlavní redaktor prof. Šmarda,
redaktoři doc. Šeda, dr. Holá, prof. Miadoková. Funkci revizorů účtů budou ve výboru
GSGM zastávat prof. Čellárová, dr. Mašek, dr. Nešvera. Členem výboru zůstává rovněž
dr. Zelený.
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ad 4)
Byly projednány nezbytné povinnosti společností spojené se změnami vyplývajícími
z přechodu na novou zákonnou úpravu. V nejbližším období to budou změny zapsaných
údajů ve spolkovém rejstříku, tj. zejména uvedení stávajícího názvu společnosti do
souladu s požadavky NOZ (zodpovídá předseda Doškař, lhůta na tuto změnu je do dvou
let ode dne nabytí účinnosti NOZ). Na následující schůzi výboru budou detailněji
projednány změny, týkající se přizpůsobení stanov požadavkům NOZ. Lhůta na tuto
změnu je do tří let ode dne nabytí účinnosti NOZ.
ad 5)
Od minulé schůze výboru nebyla doručená žádná nová přihláška za člena společnosti.
Výbor obdržel žádost o zrušení členství dr. Evě Sýkorové, která požádala písemně o
zrušení členství 17. 12. 2014. Výbor žádost schválil a členství zrušil. Dále byly
projednány některé dotazy členů týkající se úhrady členských příspěvků.
ad 6)
Vzhledem k tomu, že schůze výboru byla během konání semináře o výuce genetiky,
diskutovaly se ještě některé postřehy z právě probíhajícího semináře. Hlavní
organizátoři semináře připraví příspěvek do nadcházejícího čísla IL. Výstupy ze
semináře (užitečné odkazy) budou zveřejněny na webových stránkách semináře
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (zodpovídá prof. Tomáška).
Zapsala: M. Kočová

2

