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__________________________________________________________________________________
1. Zápis z minulé schůze
 pí. JN – stížnost – odpověděl K. Kalina
 rozhovor Život za zdí – proběhla domluva, nakonec nerealizováno
 pí. Hana Konečná (sympózium o kvalitativním výzkumu) – již se neozvala
2. Volby
 kandidatura – J. Praško
o pro: 6
o proti: 5
o závěr: J. Praško byl zvolen předsedou výboru ČPtS
3. 32. ČS psychoterapeutická konference Jeseník 13. - 16. 11. 2019
a. Téma: Osoba psychoterapeuta a jeho kompetence
o Návrh sympozia výboru: Nežádoucí účinky psychoterapie
o Pěč navrhuje zvážit aktuální česká témata: vzdělávání v psychoterapii, reforma
b. Organizace
o organizační výbor: předseda, J. Kubánek, sekretář K. Kalina + 1 zástupce ze Slovenska
o vědecký výbor: celý výbor + 1 zástupce ze Slovenska
c. Pozvání přednášející
o (Timuľák, Norcross)
o někdo z Evropské asociace?
o Bosch-integrativní, Nancy Williams (Washington), M. Frouzová, J. Kubánek
(přednáška na 1,5 hodiny) – diety pro ně maximálně 5000,- Kč
o nabídnout cestu, ubytování, stravu – někoho jako doprovod
o Vzdělání v psychoterapii – atestace a certifikované kurzy (Král, Kocourková, Hollý,
/Krejcar/) – požádat o hodinovou přednášku – požádat Kalina, Praško
o Standa Kratochvíl?
o někdo s přesahem – Vácha? Halík? Haškovcová?
o reforma, systém péče?
o host ze Slovenska
o z dětské psychoterapie – Šturma?
d. Časový plán konference
o čas počátku (středa 16:00), ukončení (sobota 12:00) 13.-16.11.2019
o denní program od 9:00 do 17:30
o délka bloků (90 minut), počet paralelních bloků (minule 2 sympozia a v některé dny 7
workshopů – eventuálně více)
o valná hromada (čtvrtek 14.11.2019 v 19:00)
o časová dotace na příspěvek: přednáška 20 minut přednáška + 10 diskuze
e. Harmonogram

o

1. oznámení (únor-přihlášky do konce dubna přihlášky + název přednášky, workshopy
a postery s anotací (10-15 řádků, v květnu předvýběr) + přihláška k aktivní účastí, do
konce června včasná platba, první schůze v záři – výběr a stavíme definitivní
program-4 hodinový výbor)
o 2. oznámení (červen s předběžným programem) (poslat také Slovenské
psychoterapeutické společnosti, Psychiatrické společnosti, AKP, ČAP)
o evaluace přihlášených přednášek a posterů (první schůze září + schůzka zvlášť na 4
hodiny)
f. Finance:
o v lednu finance – odhad (1.200Kč,- návrh 1.950,-Kč pro členy a členy ze Slovenska,
2.500, Kč pro nečleny, cena pro studenty 1.000Kč,-)
g. Organizující společnost:
o oslovit Purkyňku, Amepru, Petru Horákovou
4. Příští vědecko-pracovní schůze – 5. 4. 2019
 téma: Diagnostika a indikace v psychoterapii
 garant: L. Dušková
 informace visí na webu
 program ještě není kompletní, přihlásili se K. Kalina a M. Frouzová - zaslat L. Duškové název
přednášky do 7. 1. 2019
 L. Dušková ještě osloví V. Čermákovou, pokud by přijala, K. Kalina ustoupí
5. Hospodaření OS psychoterapeutická v roce 2017 - vyjádření revizní komise
 hospodaření za rok 2017 schváleno
 pozn.: průběžné hospodaření 2018 P. Žufníčková zaslala výboru a revizní komisi
6. Faktura Petry Žufníčkové a dohoda o provedení práce 2019
 faktura ve výši 6 300,- za certifikovaný kurz schválena, DPP na další rok bude podepsána
7. Atestace z psychoterapie u psychologů
 schůzka na IPVZ 28. 11. 2018 (Paloušová, Koblic, Praško) – J. Praško rozeslal členům výboru
zápis, proběhla diskuse
8. Certifikovaný kurz pro lékaře – návrh (Koblic, Paloušová, Praško)
 J. Praško rozeslal členům výboru návrh k prostudování, diskuse
9. Adiktologická konference 2.- 6. 6. 2019
 deadline přihlašování příspěvků do 30. 1. 2019
 případný psychoterapeutický blok koordinuje K.Kalina
 zájem mají K. Kalina, M. Frouzová (ale je v tu dobu v zahraničí), J. Praško - apel na ostatní, aby
přemýšleli o tématu a svém případném příspěvku
10. Návrh Aleny Paloušové – co vyřizovat po mailu a co diskutovat na výboru
 závěr: jde-li o stanovisko výboru, konečné formulace vznikají výhradně na výboru
 odepisovat tazatelům, že je potřeba počkat na jednání výboru
11. Prosba o pomoc – paní K. – dotaz na manžele Hegertovy
 odpovědět, že manželé Hegertovi nejsou našimi členy, pisatelka může oslovit živnostenský a
krajský úřad – odpoví K. Kalina

12. Odpověď okresnímu úřadu na poskytovatele služeb
 odpovědět a poděkovat – odpoví K. Kalina – výbor souhlasí s následným případným
vyjádřením O. Pěče
13. Odpověď Dr. Doddsovi
 Dr. Joseph Dodds žádal 16.11. o radu, jak postupovat pro získání ECP. Odpoví Kalina –
potřeba doložit splnění některých požadavků EAP
14. Schvalovací komise
 je potřeba dalšího člena z výboru, stále není sekretářka
 A. Paloušová navrhne nový způsob odměňování
 vyúčtování podzimu 2018 proběhne na jaře 2019
 přehled doposud vyplacených odměn:
Jméno
Král Pavel
Král Pavel
Paloušová Alena
Paloušová Alena
Paloušová Alena
Praško Ján
Praško Ján
Sulženková Božena
Sulženková Božena

Částka
2 000 Kč
7 500 Kč
13 000 Kč
24 000 Kč
12 500 Kč
7 000 Kč
1 000 Kč
9 000 Kč
8 500 Kč

Datum zaslání na ČLS
7.12.2017
23.11.2018
1.2.2018
20.6.2018
6.12.2018
6.9.2018
6.9.2018
21.2.2018
11.12.2018

15. Inzerce
 Komplexní pětiletý Výcvik integrace v psychoterapii - čekáme na opravu textu ze strany
Společnosti pro integraci v psychoterapii
 úprava ceníku - v případě, že zveřejňujeme leták – cena 5 000 Kč – P. Žufníčková přidá do
ceníku na web
 neumožňovat proklikávací odkazy, jen prostý text
16. EAP schůze 21. - 23. 2. 2019 Vídeň
 K. Koblic + J. Praško
17. Ostatní
 snížení administrativní zátěže – předat po úpravě na ČLS vyjádření K. Kaliny
 evropský kodex v AJ – zašle J. Praško
 naplánováno pracovní odpoledne nad programovým prohlášením – 8. 1. 2018 13:00 – 17:00
hodin, P. Žufníčková ověří prostory; J. Praško pošle „nástřel“ tezí
 stále není zvolena etická komise
 inventura – výbor souhlasí s vyřazením majetku (notebook a dataprojektor) – P. Žufníčková
zařídí na ČLS
 rozpočet 2019 – pozor na konferenci z roku 2015 – připraví P. Žufníčková, rozpočet od P.
Horákové
 reakreditace EAP v roce 2019 (podklady J. Praško, K. Kalina)
 skladování šanonů – na příště

Další termíny schůzí výboru ČPtS:
8. 1. 2019 od 13:00 do 17:00
Zapsala: Petra Žufníčková

