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Zápis ze schůze výboru, konané dne 21. prosince 2020  

Datum a čas schůze: 21. prosince v 15,15 -15,45 

Schůze se konala on-line prostřednictvím aplikace Teams.  

Zúčastnili se (abecedně, bez titulů): J. Klozar, J. Laco, L. Mrzena, M. Pála, M. Pospíšková, M. 
Vošmik, M. Zábrodský   

 

Program schůze:  

1. Úvodní slovo 

2. Dodatečné schválení Výroční zprávy a Výsledku hospodaření za rok 2019.   

3. Zpráva o činnosti spolku v roce 2020 

4. Plánované akce v roce 2021 

5. Členské poplatky v roce 2021 

6. Různé 

Jednání:  

1. Po připojení všech členů výboru pozdravil členy výboru prof. Klozar.    

2. Vzhledem k nemožnosti uspořádat v průběhu roku schůze výboru v rámci 
plánovaných konferencí (viz bod 3), výbor dodatečně schvaluje Výroční zprávy 
a Finanční zprávy za rok 2019.    

3. Dr. Vošmik shrnul činnost skupiny v roce 2020. Činnost byla narušená pandémií 
Covid-19. Plánovaný jarní seminář v Kroměříži byl z důvodů pandémie zrušen. 
Na počátek října byla naplánována mezinárodní konference ve Znojmě, kam 
měla přijet přednášet řada zahraničních odborníků. Konferenci se nakonec za 
zvýšených hygienicko-epidemiologických opatření podařilo zorganizovat, byť 
se, až na výjimky, mohli zúčastnit pouze tuzemští zájemci. Očekávané 
přednášky zahraničních kolegů byly přednášeny on-line a na každou navázala 
bohatá diskuse. Všemi přítomnými i vzdáleně připojenými byla akce hodnocena 
jako velice úspěšná, Dr. Vošmik poděkoval prof. Klozarovi a jeho týmu za její 
uspořádání.       

4. Pokud epidemiologická situace v roce 2021 dovolí, skupina by chtěla uspořádat 
dvě akce: Seminář v Kroměříži (přesunutý z letošního roku – předběžně duben-
květen 2021) a mezinárodní konferenci ve Znojmě (předběžně září-říjen 2021). 

5. Výbor se shodnul na ponechání členského poplatku v roce 2021 ve výši 200 Kč. 
Protože v letošním roce velká část členů členský poplatek nezaplatila, vedení 
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výboru vyzve členy ke kontrole svých plateb a případnému zaplacení poplatku 
za letošní rok i příští rok najednou.     

6. Různé: 

a. Prof. Laco výbor informoval o zařazení konsensuálních doporučení 
skupiny z konference k publikaci v prvním čísle časopisu Česko-
slovenská patologie, současně budou připravovány reprinty do časopisů 
Onkologie (Solen) a Otorinolaryngologie.  

b. Dr. Vošmik informoval o navázané spolupráci s vedením časopisu 
Onkologie. Několik odborníků ze skupiny nyní připravuje do časopisu 
soubor monotematických článků na téma nádory hlavy a krku. Časopis 
by se mohl stát partnerským časopisem skupiny. Výbor návrh 
odsouhlasil.  

 

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.    MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. 
Předseda skupiny    Sekretář skupiny 

 


