
E D I T O R I A L 
    Vážení členovia Slovenskej grafologickej spoločnosti, 
     ani sme sa nenazdali a máme za sebou už pätnásť rokov existencie Spoločnosti. Pri 
tejto príležitosti sme usporiadali informatívnu výstavu o grafológii v dňoch 24. až 28. 9. 
2007 v Regionálnom osvetovom stredisku v Žiline (viac si prečítajte v kap. „Iné a rôzne“ 
v tomto čísle, resp. pozrite na www.grafologia.sk, aktuality). Pred nami však je už aj iný 
dôležitý termín pre život našej Spoločnosti, ktorý sa veľmi rýchlo blíži. Ubehli totiž tri roky 
volebného obdobia a činnosti vedenia – výkonného výboru (VV) SGrS a je preto najvyšší 
čas pripraviť sa na nové voľby v roku 2008. 
 Na ostatnom zasadnutí VV 22. 9. 2007 v Nitre sa rozhodlo, že nový VV bude mať 5 
členov, a to vzhľadom na celkový počet členov a s prihliadnutím na Stanovy, ktoré to 
umožňujú. Ďalej sa rozhodlo, že voľby prebehnú korešpondenčným spôsobom, lebo 
len tak je možné zabezpečiť dostatok hlasov členov. Usporiadanie konferencie spolu s voľ-
bami považuje VV organizačne, prípadne aj finančne za náročné, ale bez istoty účasti 
potrebného  počtu členov Spoločnosti s pravdepodobnosťou, ktorá hraničí s istotou. Poria-
dať popri voľbách konferenciu či seminár nateraz VV neodporúča, lebo výhodnejšie sa javí 
tieto akcie organizovať na regionálnej úrovni, kde je väčšia záruka účasti záujemcov 
a členov, prípadne to ponechať na nový VV.  
  Vyzývame a žiadame preto tých členov, ktorí majú záujem pracovať v budúcom 
štvorročnom volebnom období vo vedení Spoločnosti, aby sa najneskôr do 30. 3. 
2008 uchádzali o kandidatúru a prejavili ju písomne zaslaním na adresu Spoločnosti 
s uvedením základných údajov (meno a priezvisko, adresa, rok narodenia, adresa, člen-
stvo  a funkcie v SGrS, aktivity v grafológii a vyjadrenie záujmu kandidovať do výboru pot-
vrdené podpisom a dátum). Uvedomujeme si, že je teraz najvhodnejšia chvíľa na to, aby 
v novom volebnom období práca VV a celej Spoločnosti pokročila a dostala sa na novú 
a vyššiu úroveň, aby sa prejavili nové talenty v riadení a rozvíjaní Slovenskej grafologickej 
spoločnosti a grafológie ako takej na našom území, lebo sa zvýšilo už do určitej miery 
povedomie širokej verejnosti o grafológii a medzi členov SGrS a do vedenia sa dostali 
odborníci a priaznivci grafológie, ktorí majú tie najlepšie snahy, úmysly, odhodlanie a vy-
trvalosť pracovať pre rozvoj SGrS a grafológie na Slovensku. Myslím si, že za tých up-
lynulých pätnásť rokov boli už položené solídne základy a teraz je čas urobiť ďalšie 
pozitívne kroky a pokročiť do nasledujúcej pätnástky existencie. 
     Opakované informácie k voľbám a kandidatúre členov do VV sú uvedené v prílohe 
tohto čísla.   
     Výkonný výbor sa stretne 12. 4. 2008 v Žiline a potom ešte pred  výjdením Grafológa č. 
33 z toho dôvodu, aby všetky podklady pre voľby boli prílohou toho čísla (vratná ofran-
kovaná obálka, kandidátka a hlasovací lístok). Ostatné podklady – stručné hodnotenie 
uplynulého volebného obdobia, stav účtu a podobne budú prílohou alebo zaradené do tex-
tu časopisu. Prehľad čerpania finančných prostriedkov v roku 2007 je uvedený v prílohe 
tohto časopisu. Rovnako sme pristúpili k inovácii našej webstránky, ktorá bola pôvodne 
spracovaná takpovediac na kolene, a to predovšetkým s ohľadom na finančné možnosti 
Spoločnosti v tom čase a už nevyhovuje dnešným požiadavkám. Jej obsah sa zásadne 
nezmenil, len celkový vizuál bol výrazne inovovaný. Nakoniec si to zaslúži aj s ohľadom na 
nezanedbateľný počet návštev, ktorý už prekročil jubilejnú desaťtisícku. Stále je čo zlep-
šovať a stále si treba klásť vyššie ciele. Možno za nejaký čas zasa zmeníme už to zme-
nené, aby sme sa tešili z webstránky, ktorá nás bude dôstojne reprezentovať. Otvorenie 
nového vizuálu bol akoby symbolicky darčekom k Vianociam, lebo sa to stalo v predvečer 
Štedrého dňa. 
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