
Zápis ze schůze výboru GSGM dne 21. 5. 2009 
 

Přítomni: Doškař, Fajkus, Kočová, Kormuťák, Malachová, Miadoková, Relichová, Šmarda, 
Vlček, Zadražil, Zelený 
Omluveni: Knoll, Pikálek, Vojtíšková 
 
Zahájení: Prof. Doškař – zrekapituloval program schůze, bez připomínek. Projednávání 
jednotlivých bodů: 
 
1. WWW stránky GSGM: bylo konstatováno, že stránky jsou opět funkční, ale některé údaje 
jsou zastaralé. Je třeba aktualizovat seznam členů dle stavu z března 2009 (o aktualizaci členů 
z ČR a kontaktních údajů se zasloužila Dr. Kočová). Tento seznam zašle neprodleně J. Fajkus 
A. Knollovi. Dále je třeba aktualizovat hypertextové propojení na zápisy a přidat vazbu na 
aktuální číslo IL. 
 
2. Hodnocení obsahu minulého čísla IL – kvalitní náplň, ještě na základě příspěvků z 
konference GSGM, rovněž byla díky J. Šmardovi zkvalitněna formální úprava IL. 
Financování IL je zatím zajištěno převážně ze sponzorských příspěvků.  
Proběhla diskuze ohledně náplně příštího čísla IL: měla by pokračovat série představování 
pracovišť – na řadě je Ostravská univerzita, popř. další instituce v tomto regionu. V příštím 
čísle bude rovněž představena nová VŠ učebnice Genetiky, kterou pod vedením prof. 
Relichové překládá kolektiv odborníků z brněnských univerzit a pracovišť AVČR.  
Budou rovněž vyzváni vědečtí pracovníci a končící studenti DSP, aby využili možnosti 
publikovat v IL přehledné články a autoreferáty disertačních prací. Členové výboru musejí 
toto aktivněji propagovat. Uzávěrka příštího čísla bude koncem října 2009. 
 
3. Stav soutěže o cenu GSGM – byla vyhlášena, ale uzávěrka je až v r. 2010. Přihlášky sbírá 
dr. Vojtíšková, dr. Zelený potvrdil, že Cenu financuje firma MGP Zlín, s.r.o.  
 
4. Informace o stavu účtu: na základě informace prof. Knolla byl k 31. 12. 2009 stav účtu 
8430 Kč. Vzhledem k tomu, že za r. 2008 nebyl proveden výběr členských příspěvků, rozhodl 
výbor o tom, že platba za r. 2008 bude rovnoměrně rozdělena do let 2010-2012, kdy bude 
plný členský příspěvek činit 200 Kč na osobu. Dr. Slaninová po poradě se slovenskými členy 
výboru zpřesní, resp, stanoví výši členských poplatků slov. členů GSGM v EUR. Příspěvky 
na r. 2010 se budou vybírat koncem r. 2009. 
 
Různé: Na základě nabídky dr. Zeleného diskutovali členové výboru o možnosti účelného 
využití případného sponzorského příspěvku od firmy MGP Zlín, s.r.o. Bylo odsouhlaseno, že 
tyto prostředky budou využity k obohacení programu přednášek série Mendel Lectures od jara 
2010 (jedna přednáška za semestr). Předběžné návrhy na pozvání špičkových zahraničních 
odborníků budou zaslány J. Fajkusovi do konce června 2009, následně provedou členové 
výboru výběr nejvhodnějších kandidátů na r. 2010. 
 
Termín příští schůze výboru GSGM byl stanoven na začátek listopadu 2009. 
 
Zapsal: Jiří Fajkus, tajemník výboru GSGM  


