Zápis ze zasedání výboru ČSAC ze dne 22.9.2020
místo konání: Ostrava, Clarion Congress Hotel Ostrava, 10:30
Přítomni: Karel Souček, Tomáš Kalina, Veronika Kanderová, Radek Fedr, Marcela Vlková, Lucie
Říhová, Ondřej Pelák, Tomáš Jelínek, za sekretariát AMCA: Rudolf Kinc
1/ Úvod, kontrola zápisu minulé schůze
K. Souček přivítal všechny zúčastněné. Proběhla kontrola zápisu minulé schůze výboru.
2/ Aktuální členská agenda
R. Kinc informoval o stavu počtu členů ČSAC – aktuálně 274 členů. Výbor souhlasí s vyloučením členů,
kteří nezaplatili více než 2 roky členský poplatek. Výbor navrhuje nově změnit podmínky
studentského členství z 1letého na 3leté členství za novou cenu 200 Kč.
3/ Vyhlášení soutěže za nejlepší publikaci
Výbor se shodl na zachování stejných podmínek jako v minulém roce pro soutěž za nejlepší původní
vědeckou publikaci s cytometrickou tématikou za rok 2020. Uzávěrka přihlášek soutěže byla
stanovena na datum 28.2.2021. Výbor požádal R. Kince o informování členů ČSAC o této soutěži
pomocí newsletteru.
4/ Konference ČSAC 2021
Členové výboru zvolili termín pro konání konference v období od 2.10. do 5.10.2021.
Výbor požádal R. Kince o zaslání informace e-mailem o termínu konání konference členům ČSAC.
Výbor diskutoval možnost zkrácení konference na tři dny. Většina členů výboru souhlasila se
zachováním stávajícího 4denního formátu konference.
Za místo konání akce byl zvolen Clarion Congress Hotel Ostrava, členové výboru absolvovali prohlídku
prostor a následně vybrali vhodné prostory ke konání konference.
R. Kinc informoval výbor o cenových podmínkách za pronájem prostor konference.
Výbor se shodl na cenové politice za sponzorování konference v roce 2021.
Výbor požádal T. Jelínka jakožto viceprezidenta konference o zajištění záštity konference starostou
města Ostrava.
K. Souček navrhl zachovat systém pro volbu zvaných řečníků formou sdíleného dokumentu, výbor
souhlasí.
Členové výboru požádali T. Jelínka o naplánování a výběr trasy konferenčního výletu na kolech.
Výbor požádal R. Kince o zjištění kapacity a možnostech zapůjčení kol na hotelu Clarion a u Českých
drah.
Členové výboru dále požádali R. Kince o sestavení časového harmonogramu pro úkony spojené
s pořádáním konference na základě termínů dohodnutých na zasedání.
Výbor diskutoval možnosti konference s ohledem na COVID-19 situaci a souhlasí s pokračováním
příprav konference. Výbor se shodl na termínu pro definitivní rozhodnutí o konání konference,
termín byl stanoven na měsíc květen 2021.
5/ Jiné
Členové výboru diskutovali možnost vydávat metodická doporučení za ČSAC pro klinickou část i
oblast vědy na základě návrhu T. Jelínka.
Zapsal: Radek Fedr
Kontroloval: Karel Souček
9.10.2020, Brno

