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ZPRÁVY/KYBERNETIKA

Č Í S L O 2, R O Č N Í K 6/1970

Valné zhromaždenie Slovenskej
kybernetickej spoločnosti pri
Slovenskej akademii vied
D ň a 4 . 11. 1969 o 14,00 hod. sa konalo v zasadačke areálu SAV valné zhromaždenie SKS
pri SAV.
Valné zhromaždenie prebiehalo pod vede
ním předsedu SKS D o c Ing. Stefana Petráša
C S c , podlá následovného programu.
Schválenie programu
Volba pracovného předsednictva
Vorba volebnej a návrhovej komisie
Správa o činnosti SKS
Správa o hospodaření SKS
Správa revíznej komisie
Diskusia
Udelenie absolutoria
Správa volebnej komisie
Volby
Vyhlásenie výsledkov volieb
Správa návrhovej komisie
Závěr
ad 2. Do pracovného předsednictva boli zvo
lení akademik L\. Kneppo, Doc. Ing. Štefan
Petráš C S c , Ing. B. Frankovič C S c , Dr. Stríženec CSc.
ad. 3. Do volebnej komisie boli zvolení
Ing. Vykouk, Ing. Kliirovský.
ad 4. Správu o činnosti SKS za uplynulé trojročné obdobie predniesol vědecký tajemník
SKS Ing. B. Frankovič C S c , ktorý podlá vy
týčených úloh na zakladajúcom I. valnom
zhromaždení zhrnul ich splněnie.
ad 5. Správu o hospodaření prečítal hospo
dář SKS Dr. Michalov CSc.
ad 6. Správu revíznej komisie vypracovanej
a podpísanej členmi revíznej komisie Ing. Belanským a Ing. Liptákom v ich nepřítomnosti
prečítal předseda SKS Doc. Ing. Š. Petráš CSc.
ad 7. V diskusii ako prvý vystúpil předseda
vědeckého kolegia elektrotechnickej a technickej kybernetika akademik E. Kneppo, ktorý
jednak pozdravil valné zhromaždenie a jednak
ocenil doterajšiu záslužnú činnost' SKS. Ďalšia
diskusia bola dosť bohatá. Výsledky diskúsie

sú zhrnuté v uzneseniach valného zhromaždenia.
ad 8. Valné zhromaždenie na základe vypočutých správ udělilo absolutorium hlavnému
výboru SKS.
ad 9. Předseda volebnej komisie prečítal cha
rakteristiky navrhnutých členov do nového
hlavného výboru SKS a oboznámil valné zhro
maždenie so spósobom volieb.
ad 10. Previedli sa volby.
ad 11. Předseda volebnej komisie prečítal
výsledky volieb, ktoré sú tieto: do hlavného
výboru boli zvolení:
RNDr Šajda, CSc. — předseda teoretickej
sekcie
Ing. Šutek, CSc. — předseda technickej sek
cie
Dr. J. Jakubík — předseda biologicko-lékarskej sekcie
Ing. A. Huška — předseda ekonomickej
sekcie
Dr. M. Milan — předseda psychologickopedagogickej sekcie
Dr. J. Horečky, CSc. — předseda jazykovednej sekcie
Ing. J. Bober, CSc. — předseda filozofickej
sekcie
Dr. M. Stríženec, CSc. - předseda SKS
D o c Ing. Š. Petráš, CSc. — podpredseda
SKS
D o c Ing. Unčovský, CSc. — podpredseda
SKS
Ing. J. Uličný, C S c — vědecký lajomník
SKS
Dr. J. Michalov, C S c — hospodář SKS
D o c Dr. J. Černý, CSc. — předseda poboč
ky v Košiciach
D o c Ing. I. Plander, CSc. — člen hlavného
výboru
Ing. B. Frankovič, CSc — člen hlavného
výboru
Revizoři: prom. fyz. M. Lampert, Ing. Ivan
Kočiš
ad 12. Předseda návrhovej komisie prečítal
návrh uznesení valného zhromaždenia, ktorý
bol schválený takto:
a) Zamerať činnost' hlavného výboru na
hfadanie takých foriem práce, ktoré by pomohli

překonat' určité ťažkosti najma v oblasti interdisciplinárnych vzťahov a stykov v oblasti ky
bernetiky, ako aj společenských stykov v rámci
SKS. Toto prevádzať následovně:
b) V r. 1970 usporiadať celoštátnu konferenciu s medzinárodnou účasfou, připadne
usporiadať specializované semináře a tématické
kurzy;
c) Připravit' pódu pre vydávanie publikačného orgánu Slovenskej kybernetickej spoločnosti;
d) Pozývať popredných odborníkov zo zahraničia, aby predniesli přednášky z rdznych dis
ciplin teoretickej a aplikovanej kybernetiky;
e) Zaoberať se otázkami postavenia SKS
v rámci federálného usporiadania a v spojitosti
s tým aj reprezentaciou v zahraničí;
f) Preskúmaf možnosti založenia pobočiek
SKS v iných mestách na Slovensku.

5. Diskuse
6. Různé.
ad 2. Přítomní byli podrobně obeznámeni
s činností Čs. kybernetické společnosti za uply
nulé období. Byl podán přehled o počtu pro
běhlých přednášek, které přednesli naši i za
hraniční odborníci, a dále přehled o probíha
jících seminářích. Mimo ostatní činnosti byly
zvláště zhodnocney konference a symposia,
které se uskutečnily v uplynulém období.
Zprávu o činnosti Slovenské kybernetické
společnosti při SAV podal Doc. dr. M. Stríženec. Za pobočku v Hradci Králové podal zprá
vu MUDr. J. Hes a, ježto předseda brněnské
pobočky se nemohl dostavit, byla přečtena jeho
písemná zpráva.
Dále byli přítomní obeznámeni s plánem čin
nosti a návrhem rozpočtu na rok 1970.

ad 13. Předseda pracovnčho předsednictva
Doc. Ing. Š. Petráš, CSc. zakončil Valné zhromaždenie a poprial vela úspechov Hlavnému
výboru a jeho ďalšej práci.

V zájmu zvýšení aktivity bylo rozhodnuto,
aby se zřídily další pracovní skupiny (sekce)
analogicky se sekcemi vytvořenými kolem již
probíhajících seminářů (o automatech a kyber
netice, o logických obvodech). Sekce kyberne
tické pedagogiky byla již ustavena a zápis
z ustavující schůze byl přítomným přečten.

Valné shromáždění
Československé kybernetické
společnosti při ČSAV

ad 3. Byla přednesena hospodářská zpráva
a zpráva revizní komise. Bylo zjištěno, že spo
lečnost hospodaří v rámci rozpočtu a že při
revizi hospodaření nebyly shledány žádné zá
vady.

Valné shromáždění Čs. kybernetické společ
nosti při ČSAV se konalo dne 12. listopadu
1969 ve velké zasedací síni ÚTIA - ČSAV,
Praha 2, Vyšehradská 49, s následujícím pro
gramem:
1. Přednáška prof. Dr. Josefa Košííře z Pří
rodovědecké fakulty KU a doc. Dr. Jana Mu
sila z Lékařské hygienické fakulty KU na téma
„Regulace meíabolických pochodů".
2. Zpráva o činnosti Čs. kybernetické spo
lečnosti
3. Hospodářská zpráva
4. Návrh o prodloužení mandátu hlavního
výboru

ad 4. Vzhledem k tomu, že doposud nebyly
vytvořeny podmínky pro zřízení České kyber
netické společnosti v rámci federálního uspo
řádání vědeckých společností při ČSAV, požá
dal hlavní výbor o prodloužení svého mandátu
do příštího valného shromáždění Čs. kyberne
tické společnosti, neboť se předpokládá, že do
té doby bude možno zahájit přípravné řízení
k ustavení České kybernetické společnosti.
Návrh o prodloužení mandátu byl přijat jedno
myslně.
Vzhledem k tomu, že dva členové hlavního
výboru jsou tč. mimo území ČSSR, byl hlavní
výbor doplněn o Ing. R. Novanského, C S c ,
a Ing. Z. Křečana, CSc.

