lápis ze zasedání §právní rady NF AKUTNĚ.CZ

*ť$řfrtilJTNt.cz

Termín zasedání: 6.1,t, 2Ot7

Pozvaní: doc. Štourač,doc. Schwarz, doc. Dušek, dr. Kraus,
dr. Křikava,
dr. Smékalová, prof. Ševčík,
dr. Štoudek, lng. Zeman

Přítomni: doc. Štourač,doc. Schwarz, dr. Kraus, dr. Křikava,
dr. Smékalová,
dr. Štoudek
Omluveni: doc. Dušek, prof. Ševčík,
lng. Zeman

Program zasedání:

1.

Finančnízpráva za rok 2017, včetně transakcí, plánů příjmů
a výdajů
na rok 2017

2.

Algoritmus desetiletí - cena, vyhodnocení, vyhlášení

3.

cena Jiřího Macha a soutěž o nejlepší poster Medically challenging
Case

4.

Vypsání podpor na rok 2018
2077/2oL8

5.

Golfový turnaj AKUTNĚ.CZ 2Ot7
-vyhodnocení

Rallye Rejvíz, tvorba algoritmů

6.

lX. Konference AKUTNÉ,CZ- stav realizace

7.

Reklama v AlM, Facebook

8.

Plánované reportáže a přenosy 2OI7/2OI8

9.

Výjezdní zasedání tvůrcůportálu AI(UTNĚ.CZ

- možnosti, cena

10. Různé

a)

Plán zasedání2018

b)

Úkoty z mínuléSR NF

c)

Návrh nákupů2OI7/2078

d)

Devátý člen SR NF

e)

Akce a dárkové předměty 10. rnýročíAKUTNĚ.cZ

0

Nová posila administrativy AKUTNĚ,CZ

g)

Dalšídlenávrhů členůSR NF
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Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ
Průběh jednání:

*ť$ťfrtiUTNE.cZ

Navržený program zasedání byl schválen všemi hlasy. předseda
sR NF
AKUTN Ě.cZ přivítal přítomné.

1,. sR NF schválila finančnítransakce k 6. 11. 2017 avzala na vědomí

hospodářský výsledek, přúmy a výdaje od začátku roku a stavu
transparentního účtuk 6. 11. 2ot7. předseda sR NF informoval o
plánu výdajů do konce roku2o!7, a to Dpp recenzentům algoritmů
kore kto ra r eportáží,ad

m in

istrativn í p racovn ici, lx. ko nference

AKUTNĚ.cZ, reportážníčinnosti, Cenu Jiřího Macha a výjezdní
zasedánítvůrcůportálu. Dále informoval o plánovaných příjmech

do
konce roku a předpokládaném hospodářském výsledku za rok 2ot7,

2.

Doc. Štouračinformoval SR NF o vypsání soutěže o Atgoritmu
desetiletí, celkem přihlášeno 78 algoritmů. vyhlášenívítězebude

probíhat na výjezdnízasedánítvůrcůportálu na kaprálově
Mlýně.

3.

Předseda sR NF informoval o výsledku CenyJiřího Macha, vyhlášení
bude probíhat v rámci slavnostního zahájení lx. konference
AKUTNĚ.cZ. Výsledky soutěže o nejlepšíposterMedically
challenging cases budou vyhlášeny na slavnostním zakončení,

doposud byly přihlášeny 3 postery.

4.

Doc. Štouračinformoval o plánu podpor pro rok 2ot8,jedná
se o
Algoritmus 2017 - vyhlášení proběhne na 1. schůzce tvůrcův roce

20t8, Rallye Rejvíz - podpora 3 týmů, Cenu Jiřího Macha za nejlepší
publikaci do 35 let za rok 2oI7 a podporu tvorby algoritmů
2017/2OL8

5.
6.

- celkem

Doc. Štouračvyhodnotil Golfový turnaj v golfovém resortu Austerlitz
ve Slavkově jako velmi úspěšný.
Doc. Štouračinformovat o stavu realizace lX. Konference AKUTNĚ.CZ,

je přihlášeno cca
hotové.
7.

15 algoritmů.

],

300 účastníkůa veškeré přípravy jsou téměř

MuDr. smékalová představila možnosti reklamy na facebookovém
profilu AKUTNĚ.cz, včetně cenových variant a možností.
SR
odsouhlasila tento způsob reklamy i financování a tímto úkolem se

nadále bude zabývat dr. smékalová. Nabízené podmínky reklamy
v AlM byly odsouhlaseny jako vyhovující.
předseda sR NF informoval o připravovaných
reportážích a
přenosech do konce roku 2Ot7.
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9.

*ť#řfrTtUTNH.cZ

Doc. Štouračinformoval o výjezdním zasedání tvůrcůportátu

nrurruĚ.cz t5-t7.12.20].7 na Kaprálově Mlýně.
10. Různé:

nadačnííond qiukového
a publikačniho portálu
AXUTNĚ,CZ
..,

a)

Plán zasedání 2018 byl odsouhlasen na 5. února, 14. května, 10.
září, 5.1istopadu.

b)

Útoty z minulé SR - žádnéúkoly nebyty.

c)

Návrh nákupů na rok
NF v roce 2OL8.

d)

Devátý člen sR - v jednání, v rámci pětiletého mandátu v příštím
roce nevyprší členstvížádnému členu.

e)

Akce a dárkové předměty k 10. výročíportálu AKUTNĚ.CZ
šňůrkyse jmenovkou, odznaky do klopy a ptacky, adventní

2ot7/t8- bude řešeno

na 1. správní radě

kalendáře a propisky k 10. výročíjsou hotovy.

f)
8)

Nová posila administrativy SR NF
radě NF v roce 2078.
Dalšínávrh členůSR

-

- bude řešeno na

1. správní

nejsou.

Předseda sR NF poděkoval všem členůmza spolupráci v roce 2o!7.

Termín dalšíhozasedání sR NF AKUTNĚ.CZ je 5. 2. 2ot7.
Út<oly na datšíSR:

MUDr. Štoudek - vyhlášení soutěže o podporu na MUC. RR
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V Brně dne 6. Lt,20t7 zapsala Simona Holčáková.

nadačnífond qj,ukového
a

Znění zápisu potvrdili:
Doc. MUDr. Petr Štourač,Ph.D.
předseda správní rady NF AKUTNĚ.CZ

publikačniho potŤálu

AKLJTNĚ.CZ
4
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/
Doc. lng, DanielSchwarz, Ph.D.
předseda správnírady NF AKUTNĚ.CZ

MUDr. Roman Kraus, MBA
člen správnírady NF AKUTNĚ,CZ

MUDr. lvo Křikava, Ph.D.
člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ

MUDr. Olga Smékalová
člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ

MUDr. Roman Štoudek
člen správní rady NF AKUTNĚ,CZ
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