
Ustanovujúca schôdza Slovenskej achnologickej spoločnosti,  
Nitra, 31 marec 2011

Činnosť Slovenskej entomologickej spoločnosti v roku 
2010 prakticky prestala a predsedovia sekcií prestali 
byť členmi predsedníctva SES, čím aj Arachnologická 
sekcia stratila možnosť podielať sa na rozhodovaní 
o smerovaní a činnosti SES.
7. decembra 2010 prípravný výbor zaslal na Minister-
stvo vnútra SR návrh na registráciu občianskeho zdru-
ženia s názvom Slovenská arachnologická spoločnosť 
spolu so stanovami novej spoločnosti. Zo stanov: „Slo-
venská arachnologická spoločnosť je dobrovoľné zdru-
ženie občanov, založeného podľa zákona č. 83/1990 
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 
Združuje občanov, ktorí sa zaujímajú o štúdium pavú-
kovcov (Arachnida) za účelom získavania a šírenia no-
vých poznatkov.“ Za vzor nám slúžili stanovy SES a Čes-
kej arachnologickej spoločnosti.
Ministerstvo vnútra SR našu žiadosť schváli-
lo 21. decembra 2010. Ustanovujúca schôdza SA-
RAS sa konala 31. marca 2011 na Ústave kra-
jinnej ekológie SAV v Nitre. Prítomných bolo 16 
arachnológovov, ktorí sa tak stali prvými členmi  
SARAS. Prvým predsedom SARAS sa stala dr. Zuzana 
Krumpálová, zvolili sme výbor a prediskutovali ďalšie 
smerovanie spoločnosti.      pf

zľava hore: Peter Maršalek, Peter Fenďa, Miroslav Krumpál, Stanislava Bačíková, Richard Zamec, Peter Gajdoš, Ivan Mihál, Ondrej Kováčik, Slavomír Stašiov,  
Jana Christophoryová, Anna Šestáková, Zuzana Krumpálová, Boris Astaloš, Andrej Krajča (Ústav krajinnej ekológie SAV Nitra, 31.3.2011)
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Evidencia občianskych združení
http://www.ives.sk/registre/startoz.do ...záver v Starej kotolni
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Výber loga SARAS, Východná, 16 september 2011

Ako bolo dohodnuté na ustanovujúcej schôdzi SARAS 
v Nitre, tak sa aj stalo. Do septembra 2016 sme zozbie-
rali návrhy na logo novovzniknutej Slovenskej arach-
nologickej spoločnosti. V niektorých prípadoch to boli 
iba nápady na logo spoločnosti, ktoré potom graficky 
dotvorila Anička Šestáková.
V súťaži o logo spoločnosti sa nakoniec ocitlo spolu 11 
návrhov (a ich modifikácií), teda výzva mala úspech. 
Počas trvania konferencie vo Východnej boli návrhy 
vystavené (na fotografii sú na dverách terénnej stanice 
vidieť vystavené návrhy) a 16. septembra došlo k sa-
motnému hlasovaniu 33 účastníkov konferencie.
Víťazný motív navrhla Anička Šestáková. Dohodli sme 
sa, že aj ostatné logá sa budú príležitostne používať pri 
rôznych príleťitostiach (napríklad zborníky abstrak-
tov z arachnologických konferencií).

pf
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