ZÁPIS
9. zasedání výkonné rady MSVV

5. 1. 2014
Datum konání:
1745
1930
Čas (od-do):
MENDELU Brno
Místo:
Karel Skřivánek
Zapisovatel:
Zápis byl odsouhlasen všemi přítomnými členy MSVV.

PREZENCE
VÝKONNÁ RADA MSVV
předseda:
Květoslav Čermák
místopředseda:
Bronislav Gruna
členové:
Jiří Danihlík
Pavel Holub
Zdeněk Klíma
Leopold Matela
Karel Skřivánek
usnášeníschopnost výkonné rady (min. 4 členové):
KANCELÁŘ MSVV
ředitel:
Jan Havelka
jednatel:
Tomáš Heller
HOSTÉ
revizor MSVV:
Vladimír Sabolovič
členové MSVV: A. Přidal, P. Texl, Lukáš Matela
ostatní hosté: ----

účast
Přítomen
Přítomen
Přítomen
Přítomen
Přítomen
Přítomen
Přítomen
Ano
Omluven
Přítomen
Přítomen

Jednání zahájil předseda MSVV Čermák. Oznámil, že VR je usnášeníschopná a pověřil K.
Skřivánka zajištěním zápisu ze zasedání. Předseda nechal hlasovat o přijetí návrhu programu
jednání. Členové VR přijali program jednání všemi hlasy přítomných (hlasování č. 1).

Program a průběh jednání:

1. Téma
Úkoly z předchozích jednání
Zpravodajové Havelka, Klíma, Čermák, Gruna
K projednání

Úkoly,
jednání

2. Téma
Zpravodajové
K projednání
Jednání
Úkoly, závěr

zápis 06, 2d) – článek o 2. konferenci do Včelařství – Havelka
zápis 06, 4) – zpráva o klinické studii na SVS – Klíma
zápis 07, 4) – účast v projektu VT, sdílení výsledků – Čermák
zápis 07, 6) – testovací stanice, nákladovost – VR
zápis 07, 9) – prezentace Dr. Dubné v Kyjevě – Dubná
zápis 07, 12) – eZpravodaj č.2 – Čermák
zápis 08, 2) – oznámení změn ve vedení členům – Havelka
zápis 08, 5) – návrh zaměření publikace o moru – Čermák
zápis 08, 6) – projekt mobilit – Čermák
zápis 08, 7) – setkání na Libavé – Gruna, výzva účastníkům VT – Čermák
zápis 08, 8) – výsledky z konzultace u Friese, článek do MV – Danihlík
zápis 06, bod 2d) – článek zveřejněn v časop. Včelár – splněno
zápis 06, bod 4) – splněno – zpráva poslána v dubnu 2013
zápis 07, bod 4) – řeší bod 4. programu této VR
zápis 07, bod 6) – úkol trvá
zápis 07, bod 9) – neuskutečněno, Dr. Dubná se kongresu v Kyjevě nezúčastnila
zápis 07, bod 12) – splněno, prosinec 2013
zápis 08, bod 2) – splněno
zápis 08, 5) – úkol trvá
zápis 08, 6) – ukončeno, pro MSVV není možnost čerpat tyto prostředky
zápis 08, 7) – setkání na Libavé – úkol se přesouvá na r. 2014; výzva – splněno
zápis 08, 8) – splněno
Přihláška za člena MSVV
Heller
Projednání přihlášky za člena: Dr. Karel Sládek.
Členové VR byli seznámeni s přihláškou za člena MSVV Dr. Sládka a
doporučeními dvou členů. K. Sládek byl přijat všemi členy VR – hlasování č. 2.
Havelka oznámí Dr. Sládkovi jeho přijetí, Heller zajistí potřebné formality podle
směrnice o vedení členské evidence, Kalvoda zajistí přístup nového člena do
privátní sekce na webu společnosti.

3. Téma
Směrnice MSVV pro vzdělávání
Zpravodajové Matela Leop.
K projednání Protože MSVV po třech letech působení v oboru může čerpat dotace na
vzdělávání, je třeba do konce ledna 2014 poslat poskytovateli dotace seznam
lektorů. K tomu je nezbytné napřed určit pravidla jejich jmenování, a také
projednat související administrativu.
Jednání
Matela Leop. bude koordinovat problematiku vzdělávání a práci lektorů MSVV,
zajistí také související administrativu, vyzve členy, aby navrhli okruhy, které
chtějí přednášet. Důraz bude na odborná témata (např. biologie, genetika,
ekologie, opylování aj.), tedy nikoliv ryze praktická témata, včetně specielních
témat (ktrerá nejsou v seznamu dle vládního nařízení), jež by si pořadatel akce
nebo účastníci sami hradili.

Úkoly, závěr

Matela Leop. vykoresponduje otázku se členy a bude evidovat seznam lektorů
MSVV a jimi přednášených témat. Do konce ledna 2014 pošle seznam lektorů pro
dotovaná támata poskytovateli dotace. Ujme se administrativy vzdělávacích akcí
MSVV. Na příštím jednání VR předloží ke schválení konečnou podobu směrnice
pro vzdělávání.

4. Téma
Výroční setkání k VT projektu za r. 2013
Zpravodajové Čermák
K projednání Příprava zasedání; termín současně se sněmem. Kdo ze členů se zúčastní?
Doplnění metodiky testování.
Jednání
Výroční jednání k VT projektu za rok 2013 bude jen pro účastníky projektu, tj.
budou pozváni pouze ti, kdo prokáží (pošlou plem. zootechnikovi) naměřená data.
Setkání se uskuteční dopoledne v den, kdy bude sněm MSVV.
Úkoly, závěr Pozvání účastníků VT projektu za 2013 na dopolední jednání před sněmem (22.3.)
zajistí Čermák, včetně programu (na cca 3 hodiny). Doplění metodiky testování
bude Čermák prezentovat všem členům po skončení sněmu, kdy následně
proběhne beseda formou burzy nápadů – tu bude řídit Gruna.
5. Téma
Příprava sněmu MSVV
Zpravodajové Čermák, členové VR
K projednání Podle stanov musí být sněm minimálně 1× za tři roky, ty uplynou v únoru 2014.
Určit termín, program.
Jednání
Byl stanoven termín sněmu – v sobotu 22. března 2014 na Mendelově univerzitě
v Brně, začátek cca od 13 hod. Po skončení sněmu bude pokračovat pracovní
setkání s besedou k odborným otázkám – viz bod 4. programu této VR. Program
sněmu bude připraven na příští jednání VR – to uskutečnit včas před sněmem. Na
sněmu je třeba mj. řešit, kdo si vezme na starost redakci eZpravodaje MSVV.
Úkoly, závěr Na příští jednání VR připraví Čermák návrh programu sněmu, Gruna návrh
osnovy výroční zprávy pro sněm.
6. Téma
Financování výzkumných projektů
Zpravodajové Skřivánek, Texl
K projednání Dne 30.5. 2012 proběhlo v Brně jednání vedení MSVV (Přidal, Klíma, Skřivánek)
s fy BIC (Ing. Vojtek) o možnosti zpracování žádosti o projekt. Možnosti jsou i
v rámci menších projektů na některých ministerstvech, zkušenosti mají v PSNVP. Texl.
Jednání
P. Texl seznámil VR s možnostmi získání a využití projektů. Vypracovat návrh
projektu lze zadat specializovaným společnostem na výsledku zainteresovaným.
Diskutovalo se o reálnosti čerpání prostředků z příp. získaného projektu. Došlo se
k závěru, že naše nezisková společnost nemá pro realizaci velkého projektu
podmínky (zaměstnance, materiální zázemí, zkušenosti), o praktických
problémech informoval také A. Přidal. Reálné je usilovat o menší krátkodobé
projekty na příslušném ministerstvu (zeměd., životního prostředí), když
požadavky se předkládají každý rok do konce září. Mohlo by jít např. o
vybudování a provoz testačních stanic, pořádání odborných konferencí aj.
Úkoly, závěr Členové VR připraví stručné náměty – návrhy projektů do příštího jednání VR,
abychom mohli vybrat společný záměr vhodný pro podání na ministerstvo.
Podobu projektu (formu, nezbytné náležitosti) bude třeba připravit před sezonou a
v září 2014 ho podat.

7. Téma
Konference 2014
Zpravodajové Čermák, Danihlík
K projednání Rozhodnout, zda v r. 2014 uspořádat naši 3. odbornou konferenci, příp. určit
termín a místo a začít s přípravou.
Jednání
VR se vyslovila pro odsunutí záměru uspořádat 3. odbornou konferenci MSVV na
rok 2015.
Úkoly, závěr Třetí konferenci plánovat až pro rok 2015.

TABULKA 1: VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ O NÁVRZÍCH

návrhy
č. 1 návrh programu jednání
č. 2 přihláška za člena MSVV

pro
7

proti
0

zdržel se
0

hlasovalo
100 %

7

0

0

100 %

Jednání výkonné rady MSVV ukončil předseda MSVV v 19:30 hod.

Květoslav Čermák, v.r.
předseda MSVV, o.s.

Bronislav Gruna, v.r.
místopředseda MSVV, o.s.

Vladimír Sabolovič,v.r.
revizor MSVV, o.s.

