MISCELANEÁ

332

SLOVENSKÉ FILOZOFICKÉ ZDRUŽENIE
Klemensova 19, 8 1 3 6 4 Bratislava
tel./fax  321 215
Dňa 26.4.1996 sa v Bratislave konalo pravidelné Valné zhromaždenie Slo
venského filozofického združenia. Jeho cieľom bolo zhodnotenie činnosti SFZ od
predošlého VZ, ako aj voľba nového výboru SFZ. VZ SFZ pozitívne hodnotilo prie
beh a výsledky I. Slovenského filozofického kongresu, ktorý sa konal v novembri
1995 a odporučilo usporiadať ďalší kongres v dvojročnom intervale.
VZ zvolilo nový výbor SFZ v tomto zložení: Ján Dubnička, Marína Čamo
gurská, Dušan Gálik, Kristína Korená, Peter Krchňák, Zuzana Palovičová, Jozef
Sivák, Dagmar Smreková, Mariana Szapuová a Emil Višňovský. Jozet Sivák sa však
listom vzdal svojej činnosti v novom výbore SFZ. Do funkcie revízorov boli zvolení
Eva Šmolková a Dušan Špirko.
Výbor na svojom prvom zasadnutí dňa 16.5.1996 zvolil za svojho predsedu
Emila Višňovského. Do funkcie tajomníka bol zvolený Dušan Gálik a do funkcie
hospodára Zuzana Palovičová. Predseda SFZ Emil Višňovský poďakoval predchá
dzajúcemu výboru za doterajšiu činnosť.
Výbor SFZ sa rozhodol riešiť otázku členskej základne. Ďakujeme tým členom
SFZ, ktorí svoje členské príspevky platia pravidelne a včas. čo umožňuje udržiavať
bežnú činnosť SFZ. Pretože výbor nemá záujem na tom, aby rady členov SFZ redli
len na základe neplatenia členských príspevkov, rozhodol sa osloviť tých členov,
ktorí nemajú zaplatené členské príspevky za niektorý z predchádzajúcich kalen
dárnych rokov, aby svoje nedoplatky uhradili čo najskôr.
Zároveň sa obraciame na členov SFZ, aby vo svojom okolí oslovili ďalších záu
jemcov o členstvo v SFZ. Členstvo v SFZ j e otvorené nielen pre tých. čo sa filozofii
venujú profesionálne, ale pre všetkých záujemcov o filozofické dianie na Slovensku,
vrátane študentov vysokých škôl. Prípadní záujemcovia majú možnosť písomne sa
obrátiť na tajomníka SFZ Dušana Gálika (Filozofický ústav SAV, Klemensova 19,
813 64 Bratislava).
Výbor SFZ Vám ďakuje za doterajšiu činnosť a teší sa na ďalšiu vzájomnú
spoluprácu.
S pozdravom
Emil Višňovský
predseda SFZ

