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

Zápis ze schůze výboru Genetické společnosti Gregora Mendela, z.s., konané dne
29. 11. 2017 v Brně
Přítomni: Doškař, Holá, Knoll, Kočová, Mašek, Nešvera, Relichová, Slaninová, Šeda,
Ševčovičová, Šmarda, Tomáška, Zadražil
Omluveni: Čellárová, Zelený
Program schůze:
1. Projednání přípravy konference GSGM, která se uskuteční v září 2018 v
Bratislavě.
2. Projednání přípravy voleb výboru GSGM pro nadcházející funkční období.
3. Informace o činnosti spolku v uplynulém období.
4. Zhodnocení 3. ročníku Edukačního semináře a náměty na další podobně
zaměřené akce.
5. Informace o stavu členské základny a projednání nových přihlášek.
6. Členské příspěvky a platební morálka členů GSGM.
7. Zhodnocení náplně posledního čísla IL a projednání obsahu dalších čísel.
8. Různé.

ad 1)
Prof. Tomáška, doc. Slaninová a doc. Ševčovičová informovali o přípravě genetické
konference, která se uskuteční 12.-14. září 2018 v Bratislavě. Představili webové
stránky konference, které prozatím nejsou otevřené pro přihlašování, ale obsahují již
téměř kompletní informace pro budoucí zájemce a účastníky konference. Diskutovalo se
o programu konference, který je v hlavních bodech rovněž připravený. Upřesněny budou
ještě některé zvané přednášky a některé organizační záležitosti. Na stránkách konference jsou již uvedeny možnosti dopravy a spojení do místa konání, možnosti ubytování,
konferenční poplatky a všechny další nezbytné detaily. Přítomní členové výboru konstatovali, že konference je výborně připravená a organizačně zajištěná. Stránky konference
budou zpřístupněny a otevřeny pro přihlášení začátkem roku a členové výboru byli požádáni, aby konferenci propagovali na svých domovských i dalších pracovištích. Začátkem roku 2018 budou všichni členové GSGM informováni o konání konference mailem s
odkazem na webové stránky konference a přihlašovací formulář. Součástí konference je
slavnostní oznámení výsledků a předání Ceny GSGM, která byla vyhlášena a zveřejněna v IL 2016. Cena je tradičně sponzorována firmou MGP Zlín. Členové výboru budou
propagovat soutěž mezi mladými vědeckými pracovníky a doktorandy na svých pracovištích a spolupracujících institucích. Všichni členové společnosti obdrží mailem připomínku o vyhlášení soutěže včetně detailů pro přihlášení.
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ad 2)
Přítomní členové diskutovali přípravu voleb výboru spolku pro příští volební období.
Návrhy na kandidáty do nového výboru budou projednány a schváleny na valném shromáždění GSGM, které bude svoláno u příležitosti konference GSGM v Bratislavě.
V předstihu budou všichni členové vyzváni k podávání návrhů kandidátů do nového výboru. Organizační zajištění a způsob voleb budou projednány na jarním zasedání výboru spolku.
ad 3)
Předseda informoval o činnosti spolku v uplynulém období, zejména o různých seminářích a akcích, které proběhly především v Brně. Všichni členové GSGM jsou o akcích
předem informováni a zájemci jsou zváni a mohou se jich účastnit. Výbor doporučuje
podporovat a spoluorganizovat podobné aktivity a propagovat je mezi členy spolku.
Předseda dále informoval o procesu zápisu změn do spolkového rejstříku a o registraci
aktualizovaných stanov spolku. Poděkoval dr. Kočové a dr. Holé za vypracování a revizi
všech dokumentů, které bylo třeba předložit soudu pro registraci spolku. Přítomní členové výboru vyjádřili poděkování předsedovi za značné úsilí, které věnoval schválení
sídla spolku a za opakovaná jednání s rejstříkovým soudem. Celý proces byl, i přes
komplikace, které bylo nutné průběžně řešit, úspěšně dokončen a spolek včetně sídla a
stanov je řádně registrován.
ad 4)
Přítomní členové výboru zhodnotili velmi pozitivně 3. ročník Edukačního semináře, který
se uskutečnil v květnu v Mendelově muzeu MU v Brně. Seminář, který organizoval a řídil
prof. Tomáška se svými kolegy, se tradičně těšil zájmu členů i nečlenů GSGM z různých
českých a slovenských univerzit a institucí a přinesl užitečné informace o doktorském
studiu na jednotlivých univerzitách. V Informačních listech byly publikovány dva příspěvky, které shrnuly průběh semináře a závěry, které z něj vyplynuly. Diskutovalo se uspořádání dalšího ročníku podobně zaměřeného semináře na jaře 2018. Výbor podpořil
návrh prof. Tomášky posunout konání 4. ročníku Edu-semináře až na rok 2019, vzhledem k časově náročné přípravě genetické konference v roce 2018.
ad 5)
Výbor GSGM obdržel v uplynulém období tři nové přihlášky, které byly projednány a
jednomyslně schváleny. Nové členky spolku Mgr. Zuzana Novosadová, RNDr. Štěpánka
Šebestianová, Ph.D. a RNDr. Andrea Kuthanová, Ph.D. budou informovány o přijetí a o
právech a povinnostech členů GSGM .
ad 6)
Prof. Knoll informoval o placení členských příspěvků. V Informačních listech je pravidelně připomínána povinnost členů platit včas členské příspěvky. I přesto se v některých
případech opakuje prodlení plateb. Výbor se bude otázkou platební morálky věnovat na
dalším zasedání a v individuálních případech budou vyvozeny patřičné závěry.
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ad 7)
Velice pozitivně byla hodnocena úroveň posledního čísla IL. Vysoce kladně byly hodnoceny příspěvky prof. Tomášky na téma „gen“ a RNDr. Holé, která zhodnotila 3. ročník
Edukačního semináře. Přínosné byly i příspěvky prof. Matalové a dr. Matalové z Mendeliana MZM i dalších autorů. Prof. Šmarda vyzval přítomné redaktory, aby včas dodali
příspěvky pro nadcházející číslo. Byla diskutována možnost přejít na pouze elektronickou formu IL nebo tištěnou formu zasílat pouze těm členům GSGM, kteří si to přímo
vyžádají. Po diskusi, v níž zazněly různé důvody pro i proti, výbor doporučil zůstat u
tradiční formy IL a jejího rozesílání všem členům GSGM v tištěné podobě.
ad 8)
Předseda informoval o dalším ročníku mezinárodního Mendelova dne organizovaného
Mendelianem MZM ve spolupráci se zahraničními partnery. Program Mendel Day 2018
v Brně nabízí kontaktní platformu také pro spolupráci GSGM s dalšími Mendelovými
společnostmi, zejména Gregor Mendel Gesellschaft. Přítomní členové výboru požádali
brněnské kolegy z výboru GSGM o účast na této akci a vyjádření souhlasu s případnou
další spoluprací.
Prof. Knoll informoval o průběžné aktualizaci webových stránek GSGM. Dále
navrhl vytvoření sdíleného adresáře členů společnosti na webovém úložišti Dropbox,
které umožňuje ukládat a sdílet soubory, aby mohly být průběžně prováděny všechny
potřebné úpravy a aktuální soubory byly stále k dispozici všem členům výboru. Editací
adresáře a vytvořením a zpřístupněním úložiště byli pověřeni zástupci výboru (Knoll,
Kočová, Slaninová).
Prof. Relichová požádala členy výboru, aby na svých pracovištích zveřejnili možnost zakoupit si novou učebnici Genetiky, která v českém překladu právě vyšla a bude
představena a uvedena na trh 11. 12. 2017 v Univerzitním kampusu a 13. 12. 2017 v
Mendelově muzeu MU v Brně. Nová učebnice bude v těchto dnech prodávána za zvýhodněnou cenu. Všichni členové GSGM budou o této akci informováni mailem.
Prof. Zadražil navrhl udělit čestné členství PhDr. Anně Matalové za mimořádné aktivity
na poli hostorie genetiky. Výbor s návrhem souhlasí a po projednání s kandidátkou bude
předložen ke schválení na valném shromáždění na konferenci v Bratislavě.

Zapsala: M. Kočová
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