Schůze výboru ČSMS
2020-10-06, 12:00-13:00, online
Přítomní: V. Krzyžánek, P. Hozák, D. Chorvát, A. Benda, I. Mullerová, J. Nebesářová, M. Šlouf
Vzhledem ke zhoršující se situaci ohledně pandemie COVID-19 byla svolána mimořádná online schůze
výboru ČSMS ohledně konference Mikroskopie 2020 v Lednici. Původní hlasování výboru ze dne
25. 9. 2020 pro uspořádání hybridní konference je potřeba revidovat a rozhodnout jak dál.
Byly diskutovány různé možnosti týkající se online verze konference.
Během schůze proběhlo hlasování a všichni přítomní jednohlasně odsouhlasili online verzi
konference v následující formě:
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Online konference se uskuteční ve dnech 5. – 6. 11. 2020 (2 půldny)
Nebude se konat členská schůze ani předávání cen
Pro konferenci bude použit odzkoušený systém ZOOM, zařizuje tým Pavla Hozáka
Konferenční poplatky + poplatky za hotel budou všem účastníkům vráceny ve formě dobropisu
(dostanou dotaz na číslo účtu)
Platit budou jen firemní účastníci za přednášky
Všechny stornopoplatky za Lednici jsou nulové. Již vynaložené náklady za nákup dezinfekce a tisk
sborníků (cca 25 tis Kč) budou zahrnuty do celkových nákladů na konferenci, která nepřesáhne
100 tis Kč (reálný odhad 50-60 tis Kč); výbor odsouhlasil, že tato částka bude hrazena z účtu ČSMS.
Všichni účastníci budou osloveni s potvrzením účasti na online verzi v novém termínu a podle toho
bude připraven nový program
Pavel Hozák předvedl posterovou sekci, zatím pro CzechBio-Imaging, která byla odsouhlasena.
Diskuse bude jen ve formě formuláře pod každým posterem (veřejných otázek a komentářů).
Prezentující si budou moct vybrat, zda jejich poster bude stažitelný ve vysokém rozlišení v PDF
formátu nebo bude jen v horší kvalitě jako náhled. Posterová sekce bude otevřená jen po dobu
konání konference.
Postery bude možno zasílat minimálně týden před konferencí, oficiální termín ale bude stanoven
na dřívější datum
Celá konference bude mít 2 linky: jeden link na ZOOM s přednáškami a druhý link na posterovou
sekci

Ke konci schůze výbor odsouhlasil následující 2 záležitosti:
•
•

Doména ČSMS microscopy.cz, která slouží jako úložiště, bude dočasně použita také pro postery
v rámci akce CzechBio-Imaging (odsouhlaseno všemi přítomnými)
Propojení systému gReception s webovými stránkami ČSMS, což umožní část webových stránek
jen pro členy ČSMS po jejich přihlášení přes gReception; jednorázový poplatek 4 tis Kč bez DPH (po
krátké diskusi odsouhlaseno všemi přítomnými); návrhy na použití: zpřístupnit jen členům ČSMS
zápisy ze schůzí výboru a členských schůzí, příp. nová sekce suplující dřívější časopis ČSMS

V. Krzyžánek poděkoval Pavlu Hozákovi a Lence Pišlové za vykomunikování nulových stornopoplatků u
zrušené konference v Lednici

Zapsal: Vladislav Krzyžánek

