
VALNÁ HROMADA 2013 Spolku absolventů a přátel FEL čVUT _ ELEKTRA
konaná dne 25. 2,2014

Přítomni: dle prezenční listiny .

Program
L Zahájeni
2. Volba mandátové komise, volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti spolku V roce 2013 a program činnosti narok2014
4. Zpráva o hospodaření spolku
5. Zpráva o činnosti spolku z pohledu Dozorčí rady
6. Zpráva o 21. Setkání absolventů Čvur p'pr
7. Nový občanský zél<oník a činnost ELEKTRY
8. Různé, diskuse
9. Schválení rozpočtu narok2014
10.Usnesení

Zápis z va7né hromady Spolku absolventů a přátel FEL ČVUT - ELEKTRA ze dne 25 ' 2. 2014

I. Zahájení s uvedením ploglamu provedl tajemník doc. Tomáš Šimek'

2. Doc. Šimek přednesl návrhy na sloŽení komisí:
mandátová komise ve sloŽení: doc.P.VoŽenílek , doc. V.Kvasnička
návrhová komise ve sloŽení: Ing.Ivo Janoušek, doc.Josef Janoušek

Volba komisí proběhla s jednoznačným souhlasem.

3. Zprávu o činnosti spolku v roce 2013 přednesl děkan prof.P.Ripka' předseda spolku.
Před vlastním hodnocením činnosti spolku aakcí fakulty bylaprezentace sociální sítě LINKED
IN FoR HIGH EDUCATIoN' Prezentaci a vysvětlení výhod připojen jak fakulty, tak Spolku
ELEKTRA přednesl Ing. Jan Sláma, vedoucí odd. vnějších vztahů fakulty-PR' Po krátké diskusi
a hlasováním bylo doporučeno předsednictr,u, aby ve spolupráci s odd. PR byly v1tvořeny
předpoklady pro prezentaci ELEKTRY na uvedené sociální síti a po zkušebním období zhnlba
1 roku provedeníjeho vyhodnocení.

Prof. Ripka hodnotil uplynulé období a činnost Spolku ELEKTRA . ZaměŤilse na úkoly, které byly
pro r. 2013 stanoveny . Informace, které zazněly,jsou propojeny s činností fakulty.

K webovým stránkám spolku prof. P, Ripka jako děkan FEL uvedl, stejně jako na poslední schůzi
předsednictva 30.ledna20l3, že prioritou je nový web fakulty. Změna webu je zadání, které trvá a
patří k úkolům proděkana pro informatiku.

Prof' Ripka zhodnotilaktivity školy, kterých se mohou zúčastňovat i členové spolku, např. filmové
aktivity' které budou v letošním roee pokračovat. Zhodnotil úspěšné koncerty v Betlémské kapli,
také ve studentské klubovně, kde se pořádají koncer1y menších forem. V prostoru kavárny je výstava
fotografií a dokumentů v souvislosti s historií výstavby budovy FEL. Znovu byla zminěnatrvalá
výstavka historických elektrotechnických exponátů, která je umístěna ve vitrínách v 1. patře ťakulty.
Na koncepci a vystavovaných exponátech se podílelo FEL společně s NTM.

Děkan FEL připomně|, že pro sérii akcí pořádaných fakultou, je stále zajištěna celoroční rezervace
posluchárny 209 a na KN - Zengerova posluchárna na středy, a to jak pro odborné akce, tak i
například pro hudební produkce apod. Všechny aktivity jsou zveřejňovány na webu fakulty, fakultní
kalendář akcí (odborné přednášky apod.). Rozesílání případných informací k některým akcím je
mailem. I nadále je potřeba propojení informací na web ELEKTRY.



Dále zazněly tyto informace:
- plánovaná výstava žárovek, která by mohla vzbudit zájem nejen odborníků _ informace o termínu

a umístění bude zveřejněna (předpokládaný termín květen nebo záŤí)
- jubileum fyzikálních čtvrtků, která má na fakultě tradici a již bude 400 konání
- 24.3.2014 se uskuteční přednáška prof. T. Markvarta (UNI oF SOUTHAMPTON' odborník
v oblasti solárních článků) na téma ,,Křemík a světlo: termodynamika' sluneční články
a nanotechnologie", přednesena bude v češtině

- schválen kariérní řád - umoŽňuje vyhlášení statutu emeritního pracovníka
- Čvur ve světovýchžebŤiěcich v oborech Informatika a Computer science 100-150, obory

elektrotechnika 1 50-200 místo

Zptávuo 21. Setkání absolventů přednesl doc.T.Šimek- vízbod 6'

4' Zprávu o hospodaření spolku za rok 2013 přednesla hospodátkapi. Seltsamová.
Hospodaření spolku se i v minulém roce pohybuje v kladných číslech díky hospodářské činnosti,
která přináší zisk a je tedy moŽno zajistitprozatim chod spolku a jeho současné aktivity.

5. Zprávu o činnosti spolku z pohledu Dozorčí rady přednesl Ing.L.Jirásek.
Revize účtů a hospodaření proběhla dne 5.2.2014 bez závad, zpráva byla písemně předána.

6' Informaci a zhodnoceni2l. Setkání absolventů FEL uvedl taiemník spolku .

Informoval o počtu rozeslaných mailových pozvánek na setkání, o počtu účastníků,
o finančních nákladech této akce - registrace, zhotovení a rozeslání fotografií, prodej reklamních
předmětů atd. Z hlediska financování byla akce zisková, úspora vznikla z důvodu rczesilání
pozvánek na setkání výhradně mailem. Setkání s bývalými učiteli se v posledních letech věnuje
Ing.D.B1echová' které vyslovil doc. T. Šimek jmenovitě velký ďíkzaobětavý přístup. Celkově
z odezvy zúčastněnýchlze konstatovat opět úspěšnost akce.

Letošní 22. SETKÁNÍ je stanoveno na sobotu 8. 1 1. 2OI4 pro absolventy, kteří promovali v letech
1949 až 1970, 1974, 1979, 1984, 1989, 1994' 1999, 2004 a2009.
Zdabude zopakovaná dotazníková akce' která při setkání proběhne, bude dojednáno s oddělením PR
FEL, které oténky dříve připravovalo'
Ročenka 2013_2014: Výroční zprávaFEl s přílohou Spolku ELEKTRA i letos .

V rámci registrace na setkání bude v balíčku pro absolventy opět kalendář. V nejbliŽších dnech bude

vyhlášena fotosoutěž pro kalendáŤ nar.2015. Zhotovení kalendářů bude zajišťováno pro fakultu i
ELEKTRU - zajišťuje odd. PR _ Ing. J. Sláma. Spolek děkuje odd. PR FEL za úspěšné a včasné
zajištění fakultních kalendářů na rok 2014. PředběŽný termín jednání předsednictva ohledně přípravy
22. setkáníje předběŽně planován na květeďčerven .

7. Nový občanský zákonik a činnost ELEKTRY
Prof. Zbyněk Škvor informovalo změnách v souvislosti s novým oZ. Zákonem je Stanoveno' že od
I.1.2014 se za jménem připojuje Z.S. (zapsaný spolek) a je dvouletá lhůta na uvedení stanov do

souladu se zákonem. Prozatím nejsou vyjasněny daňové výhody (nezdanitelné poloŽky). Je nutné

provést revizi stávajících stanov spolku s ohledem na nový občanský zákonik. Hlasováním navrženo
připravit do příští Valné hromady právní návrh nových stanov' V souvislosti s tím je nutné provést

kontrolu členské záklaďny,tj. placení členských příspěvků..

8' Různé
Byl osloven Ing. Ivo Janoušek, CSc. o uskutečnění další přednášky o umění. Z důvodu
zaneprézďněnosti se uskuteční ažv podzimním termínu, který bude po dohodě upřesněn.



Doc" Šimek informoval o přípravě jarního koncertu v prostorách HAMU ve středu 19.3.14.od
roku 2002 to bude již 2).koncert, který provede tradiční orchestr tentokráte jiŽ pod názvem
,,Umělecké sdruŽení Čvur v Praze - symfonický orchestr".
Smlouva byla podepsána za stejných finančních podmínek.

Byl vybrán tento program:
Felix Mendelssohn Bertholdy (1809-1847): Hebridy, op.26
Jan Václav Hugo Voříšek (I79I-I825): Symfonie D-dur, op.23
Ludwig van Beethoven(I770-I827):Klavírní koncert č. 5 Es dur op. 73

dirigent : Radek Salša

,,Císařský"

Sólisté budou upřesněni.

Platící členové mají vstup zdarma,jejich doprovod a ostatní platí vstupné á10 KČ,.

PředběŽný termín podzimního koncertu byl rezervován na HAMU na čtvrtek 27.listopadu tr.

9' Hospodářka K. Seltsamová přednesla návrh rozpočtu na r.2014.

10. Usnesení:
schvaluje se zpráva o činnosti spolku zarok2)I3
schvaluj e se zpráv a o hospodaření včetně zprávy Dozorčí rady
schvaluje se návrh rozpočtu narok20l4

Předsednictvu spolku se ukládá:
- dále pokračovat v inovaci webové stránky Spolku ELEKTRA
_ vytvářet předpoklady pro prezentaci ELEKTRY na sociální síti LINKEDIN, po předloŽení

vstupního projektu ze strany oddělení vnějších vztahů FEL provést jeho vyhodnocení a
definitivně rozhodnout o implementaci
- organizovat a připravit22. setkání absolventů FEL Čvur ve stanoveném datu 8.IL20I4
- provést revízi stanov Spolku s ohledem na nový občanský zákonik, dokončit jednání

k právní stabilizaci ELEKTRY
- zorganizovat tradični jarní koncert v síni HAMU a připravit konání podzimního koncertu
- spolupracovat při pořádání koncertů a odbomých přednášek na fakultě

Usnesení bylo schváleno v jednotlivých bodech plným počtem hlasů všech přítomných,
s výhradou 1 hlasu.

Závěrempoděkoval tajemník doc.Šimek předsednictvu, revizní komisi a sekretariátu a vůbec všem,
kteří se podílejí na činnosti Spolku ELEKTRA azejména stěŽejních akcích, tj. setkání absolventů.

prof. Ing. Pavel Ripka,CSc.
děkan FEL a předseda Spolku ELEKTRA

Zapsala: J' Ešpandrová
sekretariát Spolku ELEKTRA


