Vý bor CSMS, Zá mek Lednice, 14.5.2018
Konání: Kongresové centrum ‐ Zámecká jízdárna Lednice, 15.00 ‐ 16.00
Předseda společnosti ČSMS Dušan Chorvát přivítal členy výboru ČSMS a představil program schůze. K
programu nebyli vzneseny připomínky ze strany přítomných členů výboru. D. Chorvát dále prezentoval
zprávu o činnostech ČSMS v roce 2017 a plán činností na r. 2018, všeobecná diskuse proběhla v bodě
Různé.

1 Přehled akcií ČSMS za uplynulé období
Výroční konference ČSMS
úspěšně proběhla 9‐10. května 2017 v Grandhoteli Pressburg Bratislavě.
Ceny a stipendia
 Cena ČSMS za celoživotný prínos v oblasti mikroskopie za r.2017, kterou získal Dr. Jiří
Očadlík.
 Soutěž o stipendium ThermoFisher Scientific (FEI) / ČSMS ‐ výherce Radim Skoupý, návrh
výboru na odmenu pre O.Benadu za koordináciu súťaží.
 Soutěž o stipendium ČSMS ‐ výherce Petr Flachs.
 Soutěž o nejlepší PhD. disertaci s podporou fimy Carl Zeiss ‐ výherce Daniel Hadraba.
 Podpora účasti českých a slovenských vědců na International Microscopy Congress v
Sydney: soutěž o cestovní granty ve výši 500Eur pro výskumníky do 35 let, granty byli
uděleny 9 zájemcům (vyhodnotili D.Chorvát a V.Krzyžánek).
 Pripomienky O.Benady:
‐ TFS / treba sa stretnúť a zjednotit podmienky / termín
‐ dohodli sme si na r. 2018 termíny, ktoré sa nedodržali (deadline apríl, nie neskor)
‐ vyhodnotenie počas letných mesiacov (jún‐august) je veľmi komplikované
‐ hodnotenie > treba do systému hodnotenia pridať poradie, nie známky (aby
nedochádzalo k rovnakým skóre)
‐ M.Plášek > poďakovat za pomoc s hodnotením
Kurzy
V roce 2017 bylo uspořádáno 5 vzdělávací kurzů v oblasti mikroskopie:
 Kurz „Zpracování a analýza mikroskopického obrazu“ (dotace RVS 20 tisíc Kč)
 Kurz „Transmisní elektronová mikroskopie v biomedicíně“ (dotace RVS 20 tisíc Kč)
 Kurz „Mikroskopické metody v biomedicíně“ (dotace 0 Kč)
 Kurz „Biologické preparáty v EM“ ( dotace RVS 20 tisíc Kč)
 Kurz „ATFM – Pokročilé metody fluorescenční mikroskopie“ (dotace 0 Kč)
Kurzy sa uskutočnili takmer v režime samofinancovania, z dôvodu účasti medzinárodných
študentov prebiehali v anglickom jazyku.
Rad vědeckých společností (RVS)
Činnost ČSMS v Rade vědeckých společností ČR uviedol P. Hozák

2 Konferencia ČSMS Mikroskopie 2018, Lednice
Vědecká konference „Mikroskopie 2018“ / Lednice: nový formát, 3dni 14‐16.5.2018
Dohoda ‐ odporučení všechny prezentace v anglickém jazyce
Výrazná účasť firemných partnerov

Do budúceho ročníku delegovať viac kompetencií chairmanom jednotlivých sekcií (neponechať
na "samoorganizáciu")
Do budúceho ročníku výbor zvážil alternativy:
‐ udelenie cien ČSMS prvý deň ‐ nie
‐ poster session večer prvý deň ‐ ano

3 Plán akcí ČSMS na rok 2018
Vědecká konference „Mikroskopie 2018“ / Lednice: 14‐16.5
Ceny a stipendia
V r. 2018 jsou vypsány soutěže o stipendium ThermoFisher scientific / ČSMS pro elektronovou
mikroskopii, stipendium ČSMS* a soutěž o nejlepší PhD disertaci s podporou fimy Carl Zeiss.
Bude též vyhlášen další ročník ceny ČSMS za celoživotný prínos v oblasti mikroskopie.
*Zvýraznit fokus Ceny ČSMS a PhD. disertaci na instrumentaci (převažuje biomedicína).
Návrh na lepší propagace Ceny ČSMS – web společnosti, jiné konference.
Viz také diskuse v bodě 1.
Další možnosti : cena Kryturu (?)
Kurzy
v roce 2018 se bude konat minimálně 5 mikroskopických kurzů:
‐
Kurz „Zpracování a analýza mikroskopického obrazu“ (dotace RVS 25 tisíc Kč)
‐
Kurz „Transmisní elektronová mikroskopie v biomedicíně“ (dotace RVS 25 tisíc Kč)
‐
Kurz „Mikroskopické metody v biomedicíně“ (dotace 0 Kč)
‐
Kurz „Mikroskopie materiálů“ ( dotace RVS 25 tisíc Kč)
V diskusi byl schválen návrh na otevření výzvy pro udělení cestovních grantů na významné
světové konference s příspěvky z oblasti mikroskopie pro členy ČSMS, s termínem přihlášek do
31.10.2018.
Jiné edukační aktivity
Podpora stredoškolských kurzov a iných malých akcií z oblasti mikroskopie:
Výbor ČSMS v r. 2017 odsúhlasil nastaviť systémové riešenie vo forme výzvy, pripraviť pravidlá
pre nevedecké aktivity ( M.Šlouf, V.Krzyžánek a D.Chorvát) ‐ bez osobných nákladov, podpora
akcie priamo od ČSMS.
Výbor společnosti odsouhlasil vyhlásení průběžné výzvy na podporu "malých akcií" s termínem
k 31.10.2018, představující podporu uspořádání aktivit na výuku a popularizaci mikroskopie do
výšky 5000 Kč. Vyhodnocení: k závěru r. 2018.
Webstránky společnosti
‐ doplniť o nový obrazový materiál (stávající od DCH)
‐ zabezpečiť https protokol
GDPR
‐
‐
‐

bude treba priplatit si za update systému vrátane správy emailov, logovanie (pre
kontrolné orgány)
súhlas s používaním osobných dát potrebných pre profil v ČSMS, dobrovoľné
poskytnutie ostatných dát (adresy..)
existujú riešenia ‐ osloviť certifikovaných subdodávateľov

4 Príprava Členské schuze ČSMS
Pripraviť report ‐ zprávu o hospodaření, účtovnú uzávierku za r. 2017, plán činnosti a návrh rozpočtu
na rok 2018 pre odsúhlasenie na Členskej schôdzi ČSMS 16.5.2018 (Zodpovedný: D.Chorvát).

5 Různé




Mezinárodná stereologická společnost ‐ možnosti spolupráce v oblasti analýzy obrazu.
Výbor v diskusií odsúhlasil odporúčanie I. Müllerovej za člena výboru EMS
Výbor odsúhlasil pokračovanie diskusie formou neformálneho stretnutia po oficiálnej schôdzi

Zapísal: Dušan Chorvát

