Zápis ze zasedání výboru ČSAC 25. března 2015	
  
Hotel NH Collection Olomouc Hotels	
  
Přítomni: Tomáš Eckschlager, Jaroslav Doležel, Jiřina Hofmanová, Tomáš Kalina,
Karel Souček, Marcela Vlková, Veronika Kanderová	
  
Omluveni: Lubomír Němec, Miroslav Průcha, Jiří Šinkora, Jolana Vosáhlová	
  
AMCA: R. Kinc, K. Zelenková	
  
	
  

1. T. Kalina přivítal všechny zúčastněné a výbor zkontroloval bez připomínek zápis
z minulého zasedání.
2. R. Kinc informoval přítomné o dořešení smlouvy, dle které bude AMCA zajišťovat
členskou, administrativní a další nutnou agendu ČSAC formou asociačního
managementu.
3. T. Kalina informoval výbor o svém zvolení do edukačního výboru ISAC a o
plánech na uspořádání workshopu ISAC v únoru 2016 v Praze.
4. R. Kinc předložil výboru zprávu o hospodaření ČSAC za r. 2014, které skončio se
ziskem 102 966 Kč. Zpráva byla odsouhlasena hospodářem (T- Eckschlager) i
členem revizní komise (M. Vlková) a přítomní členové výboru (nadpoloviční
většina) rozpočet schválili. Byla diskutována otázka členských poplatků. Jejich
výše se nemění, ale bude upraven přihlašovací formulář umožňující zvýhodněné
členství (50 Kč) s uvedením důvodu (student, mateřská dovolená, začínající
pracovník, důchodce, atd.). Obecně se bude výbor zabývat další úpravou
webových stránek po konferenci.
5. M. Vlková shrnula vzdělávací aktivity cytometrických expertů	
  
●

V roce 2014 s konal B-klub Brno, Pardubice Flow Course, Motolský Minikurz
Cytometrie, Flow cytometry satellite workshop ESID-ISAC-CSAC	
  

● T. Kalina ještě osloví přihlášené experty, aby mu sdělili své stávající aktivity.
Seznam expertů pak bude umístěn na webových stránkách a rovněž
zveřejněn na konferenci ČSAC. Bude rovněž zaslán mail členům ČSAC
s dotazem na pedagogické aktivity týkající se cytometrie. Je také nutné
rozšířit povědomí firem o možnostech záštity ČSAC u odborných seminářů.
6. Výbor vyhlásí soutěž o nejlepší publikaci s cytometrickou tematikou za r. 2014. T.
Kalina osloví sponzora ceny (BD) s žádostí o navýšení ceny na 15. tis. Kč.
7. Výbor se shodl na tom, že je nutné více zpropagovat možnost získání „Travel
grantů“. Žádosti se budou moci podávat průběžně celý rok a výbor pak jednotlivé
žádosti posoudí s ohledem na výši požadované částky a finanční limity ČSAC.
8. Další jednání se týkalo přípravy konference Analytická cytometrie VIII v hotelu NH
Collection Olomouc Hotels, v Olomouci 3.- 6. 10. 2015.

a. R. Kinc informoval o podání žádosti o Visegradský fond (20 tis. Euro)
odeslané 5. března 20015. Doba na rozhodnutí je 12 týdnů. Vzhledem ke
stavu financí ČSAC však rozpočet konference není ohrožen ani v případě
negativního výsledku žádosti.
b. Přípravou Valného shromáždění v průběhu konference, kde bude mj.
hlasováno i o změně stanov a volen nový výbor ČSAC byli pověřeni J.
Doležel a J. Hofmanová. Předpokládány termín je pondělí 5.10. v 18:00.
c. Návrh na znění upravených stanov je nutné předložit před příští schůzí
výboru ČSAC (v červnu). Zařídí T. Kalina. Podklady pro změnu stanov, které
jsou nutné vzhledem ke změněnému Občanskému zákoníku (změna obč.
sdružení ve spolek, fixní počet členů výboru, atd.), budou připraveny za
účasti právníka. Výbor navrhl také změnu názvu společnosti na „Česká
společnost pro analytickou cytometrii“ a posty 2 místopředsedů, z nichž
jeden by byl minulý prezident a druhý předpokládaný budoucí kandidát na
prezidenta.
d. Přípravou voleb nového Výboru byli pověřeni J. Doležel a T. Kalina. Dne 1.
června budou členové ČSAC požádáni hromadným emailem o nominace na
členy Výboru. Nominace budou ukončeny k 31. červenci. Poté budou
navržení kandidáti požádáni o souhlas s kandidaturou a to v termínu do 14.
srpna. Ti, kteří budou souhlasit, budou požádáni o zaslání CV (do 28.
srpna), které budou umístěn na webu ČSAC. Ve stejném termínu budou
členové ČSAC informování o kandidátce a požádáni aby, se s ní seznámil.
Před Valným shromážděním pak členové ČSAC obdrží oproti podpisu na
volební listině hlasovací lístek.
e. T. Kalina informoval o potvrzení 10 zvaných řečníků, 3 zatím nedodali profil
na web konference. Expert BD bude placen externě. K. Souček se bude
snažit zajistit do edukační sekce experta z Max Planck institutu. Pozváni by
měli být kolegové zúčastnění na přihlášce Visegradskeho fondu prof.
Čellárová z Univerzity J.P. Šafárika v Košicích, G. Toldi, Budapest a K.
Piwocka, Varšava.
f.

V sobotu 3. 10. bude zorganizována dle možností Bike scientific
discussion (zajistí J. Doležel). Prof. Robinson z USA by měl mít i úvodní
sobotní večerní přednášku.

g. Konference bude zahájena v neděli ráno (20 min úvod). Krátké projevy

rektora UP (zaštítil konferenci) a případně dalších představitelů
pořádajících/zaštiťujících organizací budou v předstihu potvrzeny. Záštitu
převzal prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. | Rektor Univerzity Palackého
v Olomouci, prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. | Děkan 2. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze a prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. | Předseda
Akademie věd České republiky
	
  

h. Odborné sekce konference:
Nové metody | New Methods
Buněčná biologie a signalizace | Cell Biology and Signaling
Klinická cytometrie | Clinical Cytometry
Experimentální onkologie | Experimental Oncology
Veterinární aplikace | Veterinary Applications
Analýza dat | Data Analysis
Zobrazovací cytometrie | Imaging Cytometry
Cytometrie rostlin | Plant Cytometry
	
  

i.

Opět by měly být ustanoveny edukační sekce: Základy flowcytometrie
(J. Janda), Analýza obrazu – základy ( K. Souček), Cell sorting, základy a
aplikace (J. Šinkora). Klinická cytometrie a validace/verifikace
cytometrickych eseji (Vlkova/Kanderova).

j.

Budou osloveni další odborníci s žádostí o činnost v Programovém
výboru konference. Návrhy (Jméno a email) pište prosím do 30.4. T.
Kalinovi. Tito členové výboru budu požádáni o propagaci konference a
hodnocení abstrakt v jedné kategorii dle jejich výběru. Rudo – hodnocení by
mělo být 4 stupně na výběr: Vynikající přednáška, přednáška, poster,
nedoporučuji. – Každý abstrakt musí mít nejméně dvě hodnocení.

k. Panely pro posterovou sekci budou zajištěny ve spolupráci s AMCA.
Možnost 20 panelů z BFÚ doplněné dalšími pronajatými - nejlépe
z Olomouce - zajistí K. Souček (BFÚ) aj. Doležel (UP).
l. AMCA připraví rámcový program konference s možností sdílení na Google.
m.
n. Byly potvrzeny termíny
Deadline pro abstrakta: 30. 6. 2015	
  
Informace o přijetí/nepřijetí příspěvku: do 10. 8. 2015	
  
Včasná registrace: 24. 8. 2015	
  
Žádosti o Travel granty: 30. 6. 2015	
  
o. AMCA a T. Kalina zorganizují informační schůzku pro firemní sponzory.
Máme přihlášeno 6 firem = cca ½ financí, které potřebujeme.
Beckman Coulter
91
500Kč
BIO-port
32
000Kč
Life Technologies Czech Republic
27 000Kč
EXBIO Praha, a.s.
27
000Kč
Biolegend + Luvil
27
000Kč
I.T.A. - Intertact, s.r.o.
65 000Kč
	
  

p. Veškeré informace jsou průběžně umísťované na web konference:
http://www.csac.cz/2015/index.php/partneri-kongresu
	
  
	
  

Termín příští schůze byl stanoven na červen 2015 v Praze (hlasování na Doodle
zařídí T. Kalina).	
  
	
  

V Olomouci dne 25. 3. 2015	
  
	
  

