Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 31. 10. 2012, Ostrava, kongresové centrum
Gong
Přítomni:
Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, prof. Hanuš, doc. Broďák, doc. Jarolím,
doc. Krhut, doc. Zachoval,, MUDr. Rosenberg
Členové revizní komise: doc. Doležel, doc. Kočvara, as. MUDr. Matoušková
Omluveni: as. Petřík
Program: (07_01_Program schůze výboru 31_10_2012)
1. Finální kontrola příprav výroční konference a plenární schůze (Krhut,
Petřík)
Doc Krhut – referuje o detailech programu konference:
• ve středu proběhnou edukační kurzy, zasedání SOR a schůze výboru
ČUS a SUS.
• ve čtvrtek bude uděleno čestné členství: prim Toufarovou představí
prof. Hora, prim Mikulíčka uvede doc. Jarolím, prof. Babjuk představí
prof. Abrahamssona. Proběhne oběd se zahraničními hosty v 11:30
v hotelu Imperial – prof. Wolski, prof. Palou, prof. Abrahamssson,
členové výboru, informuje o detailech úvodu společenského večera.
ESU kurz a přednášející uvede prof. Babjuk, případně Prof. Hanuš
• v pátek plenární schůze – prezentace prof. Babjuk, as. Petřík bude
zastoupený doc. Krhutem, za revizní komisi As. Matoušková
2. Výsledky soutěže o nejlepší publikace za rok 2012 (Jarolím) (07_02 Ceny
ČUS o nejlepší publikaci 2011)
Doc. Jarolím referuje o vyhodnocení soutěže – viz. dokument. Byla schválená
finanční odměna pro dané umístění: 1. místo 15 tis. Kč, 2. místo 10tis. Kč, 3. místo 5
tis. Kč. Výbor odsouhlasil vyhodnocení soutěže.
Ceny budou předány oficiálně na zahájení společenského večera.
3. Vyhlášení kritérií pro podporu účasti na EAU 2013 (Babjuk, Krhut)
1x za podpory společnosti Ipsen, 1x za podpory společnosti Astellas, 3x z prostředků
partnerské smlouvy s GSK (as. Petřík připraví podmínky). Výbor jednohlasně
odsouhlasil nominaci pěti rezidentů, kteří se podíleli na přípravě webových stránek
ČUS.
4. Noví členové (Bartlová) (07_03_noví členové) - výbor odsouhlasil
jednohlasně přijetí nových členů:
MUDr. Barbora Nechanská (nemocnice Mladá Boleslav)

MUDr. Petr Tureček (Úrazová nemocnice Brno)
Prim. MUDr. Leoš Handrejch (urologické odd, nem. Písek)
MUDr. Radka Bulínová (urologické odd, nem. Písek)
5. Různé - návrh termínů schůzí výboru v první polovině roku 2013 (návrh:
21.2., 11.4., 18.6.) - rozešle mgr. Bartlová
- udělení záštity ČUS a ČAU (07_04_pražský_urologický_seminář _
15.11.2012) – pražský urologický seminář (GSK, garant doc. Grill) - 15.11
v hotelu Hilton, Praha - schváleno v předstihu elektronicky
Zapsala: N. Bartlová
Kontrolu provedl: M. Babjuk

