
Zápis zasedání Rady Čnnc _ březen 2O2L (e-mail)

Účast: Bárta, Bláha, čápová, Dostál, Hruška, Kaláb, Vilhelm

V důsledku pandemie covlD 19 a následných hygienických opatření je činnost asociace

minimalizována:

1' V řádném termínu byly vyhotoveny a odeslány následujícídokumenty:

- Výroční zpráva o činnostiasociace pro RVS

- Vyúčtování dotace na EGRSE

- Podklady k daním

2. obě čísla EGRSE 2o2obyla vydána a rozeslána před koncem roku 2020. Požadavek na dotacina rok

2o2L byl odeslán (dotace již schválena).

Byla prověřena (doc. Jiránková) možnost odebírat ,,Dol" u jiného distributora (společnost Crossref),

podmínky i cena jsou srovnatelné se stávajícím dodavatelem (ediSer), není důvod dělat změnu.

Vzhledem k situaci může nastat problém s malým počtem článků pro EGRSE, zvažte prosím své

možnosti, abychom vydávání časopisu udrželi (i s ohledem na dotaci od RVS).

3. Z důvodu přetrvávajících omezeníje ostravská konference odložena z jarního na podzimní termín,

konference proběhne v ostravě, bude-li možné ji zorganizovat.

4. Plenární zasedání Rady vědeckých společností České republiky proběhlo webmeetingem. Byla

schválena úprava stanov, přijaty nové společnosti. Aktivita v loňském roce byla niŽší, cožje důsledek

omezení.

5. Na webu byla ukončena úprava české ianglické ,,záloŽky EGRSE", stále přetrvávánizká aktivita

členů k dodávání informacípro web.

6. Pro jarníZpravodaj UGA byly předány tři příspěvky (Zpráva předsedy o činnosti asociace, Albert
Einstein - 100let od ocenění Nobelovou cenou za fyziku, životní jubileum lng. Woznici, vzpomínka na

Dr. Švancaru)

7. V letošním roce musí proběhnout volebníValná hromada. Bude to formou webmeetingu,

informace k připojení budou zaslány s předstihem. Aktuálně je návrh jedné osoby na předsedu, 8

návrhů na členy rady a 2 návrhy na revizory. Plánované datum je útený 13.4.2o2I od 10:00. Zpráva

předsedy a výpis z infopnrace o hospodaření budou zaslány e-mailem s předstihem.

8. V prosinci byla provedena kontrola placení příspěvků. Vedoucí poboček připomenou povinnost

platby příspěvků členům v pobočkách (350,-, resp. redukovaný 100,-Kč na rok).

Zapsal: Kaláb
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