Zápis ze 169. (11.) schůze výboru ČMS dne 21. prosince 2009
Přítomni: J. Bouchala, J. Fiala, D. Hlubinka, J. Kratochvíl, O. Krupková, B. Maslowski. E. Pelantová,
L. Pick, J. Rákosník, M. Tvrdý.
Omluveni: P. Girg, M. Čadek.
Schůzi vedl předseda ČMS J. Kratochvíl podle programu:
1)
2)
3)
4)
5)

SVOČ
Soutěž o cenu ČMS
Konference českých matematiků
Valné shromáždění ČMS
Členská základna

ad 1) Na návrh J. Bouchaly výbor odsouhlasil, aby soutěžní práce byly podávány pouze elektronickou
cestou ve formátu pdf (Adobe portable document format). Soutěžící budou vyzváni, aby vytištěný exemplář práce přivezli až na závěrečnou konferenci. Výbor souhlasil, aby byl v názvu SVOČ ponechán obor
informatika, jak bylo zavedeno v roce 2009.
Uzávěrka přihlášek prací byla stanovena na pátek 30. dubna 2010.
Upravené propozice a instrukce k podání prací budou bezprostředně vystaveny na stránce SVOČ http:
\\svoc2010.vsb.cz.
ad 2) B. Maslowski uvedl, že do soutěže o cenu ČMS bylo zasláno deset přihlášek. Jedna přihláška
nebyla přijata, neboť byla podána po termínu. Porota soutěže dále vyřadila jednu z podaných prací kol.
J. Spurného, neboť spoluautor J. Kalenda přesáhl věkový limit 35 let.
Výbor schválil stanovisko poroty a rozhodl o udělení čtyř cen. Ceny budou předány na valném shromáždění
ČMS a laureáti budou vyzváni, aby přednesli příspěvek na plenární sekci konference CSASC v neděli 24.
ledna.
B. Maslowski navrhl, aby v dalších kolech soutěžící podávali své přihlášky do soutěže elektronickou cestou.
ad 3) Do odborného programu konference CSASC přibyla 10. sekce ”Discrete Algorithms and Computational Complexity”. Výbor scválil časy plenárních a doprovodných přednášek. Pořadatelé sekcí budou
vyzváni, aby sestavili program svých sekcí dle schváleného schématu.
Výbor schválil, že ČMS uhradí ubytování plenárním řečníkům.
ad 4) Výbor schválil změnu termínu konání valného shromáždění ČMS a to na pátek 22. ledna v 18.
hodin.
Výbor vyslovil souhlas se seznamem kandidátů do výboru ČMS předloženým J. Fialou.
ad 5) Členská základna:
J. Fiala seznámil výbor s jedinou žadatelkou o členství ve společnosti.
6590 Mgr. Pavla Hofmanová (KFy PřF UJEP, Ústí nad Labem)
Žádost o členství kol. Baláše z minulé schůze nebyla přijata, neboť žadatel přestal komunikovat.
ČMS má k 21. prosinci 2010 celkem 421 člena.
Zapsal: J. Fiala

