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Zá p i s n i c a
z valného zhromaždenia Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV
konaného dňa 24. novembra 2016 v Nitre

Miesto, dátum a čas konania: prednášková miestnosť P6, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 24.11.2016
od 1915 h
Prítomní: 18 členov SZS menovite podľa prezenčnej listiny
Návrh programu rokovania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie. Voľba overovateľov zápisnice.
Správa o činnosti výboru SZS v rokoch 2014-2016.
Správa o hospodárení SZS v rokoch 2014-2016.
Návrh na zrušenie členstva členov SZS s neuhradenými členskými poplatkami za roky 2013-2016.
Schválenie návrhu Stanov SZS.
Príprava kongresu Zoológia 2018.
Rôzne.
Ukončenie.

ad 1
Vladimír Kubovčík, predseda SZS, otvoril a viedol valné zhromaždenie. Privítal
prítomných a predstavil návrh programu valného zhromaždenia. K návrhu programu neboli
vznesené žiadne pripomienky. Za overovateľa zápisnice bol jednohlasne schválený Slavomír
Stašiov.
ad 2
Predseda SZS informoval o činnosti a aktivitách SZS v rokoch 2014–2016.
K najvýznamnejším patrili: workshop Geometric morphometric v Prešove, kongres Zoológia
2014 v Prešove, X. lepidopterologické kolokvium vo Zvolene, aktuálny kongres Zoológia
2016 v Nitre, vydanie 5 čísel bulletinu SZS (4 čísla v roku 2015 a zatiaľ 1 číslo v roku 2016),
2 valné zhromaždenia (v Prešove a Nitre v rámci kongresov).
Prítomní vzali správu o aktivitách SZS na vedomie bez pripomienok.
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ad 3
Predseda SZS informoval o hospodárení SZS za obdobie od 1.1.2014 do 22.11.2016.
Disponibilný zostatok na účte SZS k 22.11.2016 bol 7200,65 EUR, hotovosť v pokladni SZS
bola 172,29 EUR. Za uvedené obdobie boli celkové príjmy SZS 13500,50 EUR a výdavky
6588,36 EUR.
V diskusii sa Anton Krištín informoval, prečo bol v roku 2015 pridelený nízky príspevok
SAV pre SZS. Predseda SZS vysvetlil, že požadovaných bolo viac financií, pridelených však
bolo menej, pretože SZS v roku 2015 neorganizovala žiadnu finančne náročnejšiu akciu
a niektoré aktivity, na ktoré boli financie zo SAV žiadané, nemôže SAV financovať.
Prítomní vzali správu o hospodárení SZS na vedomie.

ad 4
Predseda SZS informoval o platení členských príspevkov členmi SZS. K 28.10.2016 má
SZS 92 členov, z toho je 14 čestných. Uviedol, že platobná disciplína členov je veľmi dobrá,
väčšina členských poplatkov je uhradená. Platiacich členov k 3.11.2016 bolo 77. Dlhodobo
neplatia len 3 členovia, ktorí boli 5.10.2016 elektronickou poštou vyzvaní uhradiť nedoplatky
za roky 2013–2016 alebo vystúpiť zo spoločnosti. Dvaja z vyzvaných (Jiří Francek a Denisa
Löbbová) na výzvu reagovali a požiadali o zrušenie členstva. V zmysle § 5 ods. 2 a 3 Stanov
SZS bol predložený návrh na zrušenie členstva Valeriána Franca, ktorý nemal uhradené
členské príspevky v rokoch 2013–2016 (teda za 4 roky) a na výzvu nereagoval. Za tento
návrh hlasovalo 17 prítomných, proti 0 a zdržal sa 1.
ad 5
Predseda SZS predložil v mene predsedníctva SZS návrh Stanov SZS. Text návrhu bol
členom SZS zaslaný 16.11.2016 na pripomienkovanie. V stanovenej lehote žiaden člen SZS
nepodal žiaden komentár alebo vyjadrenie k predloženému návrhu. K problémovým častiam
návrhu Stanov SZS predložil predseda SZS návrh predsedníctva na prerokovanie valnému
zhromaždeniu:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Sídlo spoločnosti (čl. 1 ods. 4): alternatívy Bratislava / PríF UK / SAV / pracovisko aktuálneho
predsedu. Po diskusii bolo ako sídlo odsúhlasená PríF UK (teda terajšie sídlo SZS) s tým, že predseda
SZS osloví kompetentného predstaviteľa fakulty (dekana) a požiada ho o súhlas, aby SZS mohla mať
naďalej toto sídlo. V stanovách bude zároveň doplnená korešpondenčná adresa spoločnosti, ktorá bude
totožná s adresou aktuálneho predsedu SZS.
Počet členov predsedníctva (čl. 8 ods. 2, čl. 10 ods. 9): 6 členov, t.j. 1 člen bez ďalšej funkcie
v predsedníctve – súhlas valného zhromaždenia.
Organizácia volieb predsedníctva a revíznej komisie (čl. 10 ods. 2): zabezpečuje predsedníctvo –
súhlas valného zhromaždenia.
Počet kandidátov, ktorých môže navrhnúť člen spoločnosti (čl. 10 ods. 4): neobmedzene – súhlas
valného zhromaždenia.
Počet členov revíznej komisie (čl. 10 ods. 11): 2-3: dohodnuté na valnom zhromaždení, že bude
dvojčlenná.
Čo v prípade rovnosti hlasov vo voľbách (čl. 10 ods. 9): „V prípade rovnosti hlasov sa jeden z
kandidátov môže vzdať v prospech druhého alebo sa medzi týmito kandidátmi rozhodne losovaním.“ –
súhlas valného zhromaždenia.
Termín zabezpečenia volieb nového predsedníctva a revíznej komisie: najneskôr 30 dní pred
ukončením funkčného obdobia končiaceho predsedníctva – súhlas valného zhromaždenia.
Vložiť článok „Komisie a odborné skupiny“ – súhlas valného zhromaždenia.
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Po diskusii k návrhu a k jednotlivým problémovým bodom bol návrh Stanov SZS
schválený s pripomienkami jednohlasne.
ad 6
Predseda SZS otvoril diskusiu k príprave a miestu konania kongresu Zoológia 2018. Do
diskusie sa nikto neprihlásil, preto predseda SZS ponúkol, aby sa kongres Zoológia 2018
konal vo Zvolene 22.–24. novembra 2018 na Technickej univerzite. Zároveň tlmočil aj
pozvanie prof. Rudolfa Kropila, rektora TUZVO.
Návrh bol jednohlasne prijatý.
Predseda SZS tiež informoval, že v roku 2020 majú ambíciu kongres Zoológia 2020
organizovať kolegovia z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
ad 7
Predseda SZS v mene predsedníctva SZS predložil a zdôvodnil nasledovné návrhy na
schválenie:






návrh 1: Ďalšie kongresy SZS nebudú menovite venované jubilantom; zdôvodnenie: jubilantov je
každoročne veľa a nie je organizačne ani finančne možné venovať ich všetkým, ktorí by si to zaslúžili.
Každý účastník kongresu môže vzdať hold ktorémukoľvek významnému zoológovi tak, že na kongres
prihlási referát alebo poster o jeho osobnosti.
návrh 2: Predĺženie mandátu aktuálne fungujúceho predsedníctva od 1.3.2018 do 28.2.2019;
zdôvodnenie: voľby nového predsedníctva SZS by mohli prebehnúť na valnom zhromaždení SZS vo
Zvolene v rámci kongresu Zoológia 2018 (november 2018) a aby sa tak synchronizovalo 4-ročné
funkčné obdobie predsedníctva SZS a revíznej komisie SZS s 2-ročnými cyklami kongresov a valných
zhromaždení, ktoré sa v rámci nich konajú.
návrh 3: Zmena účtu SZS; zdôvodnenie: poplatky za účet SZS v Slovenskej sporiteľni sú vysoké,
predsedníctvo SZS navrhuje preveriť možnosť otvorenia a vedenia účtu vo FioBanke a v prípade, že
táto možnosť bude výhodnejšia, presunúť vedenie účtu sem.

Všetky predložené návrhy predsedníctva boli jednohlasne schválené.
V diskusii k tomuto bodu neboli predložené žiadne ďalšie návrhy.
ad 8
Predseda SZS poďakoval všetkým prítomným za účasť a spoluprácu a ukončil Valné
zhromaždenie SZS.

Zapísal: Ivan Baláž, tajomník SZS
Overovateľ: Slavomír Stašiov

Vladimír Kubovčík, v. r.

Nitra 24. november 2016

predseda SZS
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