Vý bor CSMS, UPT AV CR
9. 5. 2017, Bratislava
1 Volba předsedy CSMS na období do členské schůze 2019







J. Nebesářová ze zdravotních důvodů rezignuje
Funkce by se mohl ujmout místopředseda – D. Chorvát – předběžně souhlasí
P. Hozák: volba předsedy nicméně souvisí s plánovaným Brněnským pořádáním MCM nebo
MCM+Dreilandetagung – něměl by být předseda z Brně
o rozhodnutí: 2019 MCM nebo 2021 MCM+Dreilandetagung?
o raději se ucházet o 2021 spojené – všichni souhlasí
J.Nebesářová: pozor ‐ 2019 budou nové volby výboru, není jasné, kdo se do výboru dostane
Nicméně můžeme předběžně zvolit minimálně místopředsedu z Brna…
o předseda: D.Chorvát (7 hlasů z 8mi)
o místopředseda: V.Krzyžánek (7 hlasů z 8mi)
o tajemníkem zůstává: P. Hozák (nevolilo se)

2 Zpráva o činnosti v roce 2016 a plán činnosti na období roku 2017











Rok 2016
Vědecká konference Mikroskopie 2016
Kurz „Zpracování a analýza mikroskopického obrazu v biomedicíně“
(dotace RVS 23 tisíc Kč)
Kurz „Transmisní elektronová mikroskopie v biomedicíně“(dotace RVS 23 tisíc Kč)
Kurz „Mikroskopické metody v biomedicíně“
Kurz „Mikroskopie materiálů“ (M. Šlouf, dotace RVS 23 tisíc Kč)
Kurz „ATFM – Pokročilé metody fluorescenční mikroskopie“
www.stránky společnosti (dotace RVS 11 tisíc Kč)
Ceny a stipendia

3 Plán akcí ČSMS na rok 2017









Vědecká konference „Mikroskopie 2017“
Kurz „Zpracování a analýza mikroskopického obrazu v biomedicíně“ (dotace RVS 25 tisíc Kč)
Kurz „Transmisní elektronová mikroskopie v biomedicíně“
Kurz „Biologické preparáty v elektronových mikroskopech“ (J.Nebesářová, dotace RVS 25 tisíc
Kč)
Kurz „Superrezoluční techniky ve světelné mikroskopie“
www.stránky (dotace RVS 30 tisíc Kč)
o P.Hozák: dotace letos o něco vyšší, stránky se modernizují
Kurz „Zobrazování živých buněk ve fluorescenční mikroskopii“
Ceny a stipendia
o J. Nebesářová: Vypíšeme stipendia na MCM2017:
 10 stipendií
 200 EUR

Na příští rok:
 10 stipendií do Austrálie po 500 EUR
 budeme asi v mínusu, ale minulé roky zisk, tím se to srovná
Kurz Podzimní škola el. Mikroskopie (Brno)
M.Šlouf – navíc: kurz zpracování obrazu v ImageJ, jednodenní, bez dotace
o




4 Stav členské základny



Stále mírný nárůst
Máme 244 aktivních, platících členů

5 Zpráva o hospodaření v roce 2016
Příjmy:





Členské příspěvky – fyzické osoby
Členské příspěvky‐ právnické osoby
Dotace RVS
Příjmy – konference a kurzy

79500 Kč
345760 Kč
80000 Kč
1360580 Kč

Konference a kurzy
Režie
Bankovní poplatky
Stipendia (CSMS 2x, 5x Lyon, PhD)

1414410 Kč
9000 Kč
13000 Kč
257355 Kč

Výdaje




Rozdíl

171995 Kč – toto je zisk za r. 201

6 Zapojení CSMS do organizace mezinárodních konferencí
Viz výše – sekce 1.

7 Různé
7.1 O. Benada: poznámky ke stipendiím ČSMS





Problém z termíny:
o stipendium FEI: Ok
o stipendium ČMSM: problém sehnat oponenty, zejména kvůli prázdninovému
období a střetu zájmů
o Termíny nikdo centrálně nehlídá:
 řešení – termíny soutěží nyní bude hlídat tým P.Hozáka
Problém s malým množstvím účastníků:
o řešit větší propagací
Výsledky diskuse:
o termín stipendia ČSMS: 31.5.
o málo prací + nedostatečná kvalita → nemusíme vyhlásit vítěze
o zájem o soutěže:





stipendium FEI: Ok,
stipendium ČSMS:
nejlepší PhD disertace: malý zájem – uděláme větší propagaci, vždy
hned na konferenci ČSMS – hned letos vyhlásit na příští rok

7.2 M. Šlouf: automatický zánik členství ve společnosti




podle stanov zaniká členství v ČSMS až zpětně po roce a vzniká „zpětný dluh“, dle názoru MŠ
nesmyslný
dluh za „nezaniklé členství“ zatím zůstává, protože měnit stanovy měnit je komplikované a
není k tomu v tuto chvíli vůle
jediná výborem odsouhlasená změna pro nejbližší budoucnost: do mailu s výzvou o zaplacení
se přidá věta, že člověk má aktivně vystoupit, pokud nechce dlužit za daný rok

