Zápis schůze ČPS dne 6.9.2011
přítomni: Pěč, Kožnar, Kratochvíl, Hellerová, Berka, Gjuričová, Brodová
omluveni: Koblic, Praško, Vyhnálek, Paloušová
host: Slavíčková (Revizní komise)
1. Certifikovaný kurz- Brodová - první běh kurzů byl finančně cca o 7.000Kč v mínusu. Z toho vyplývá, že
minimum je 16 přihlášených. Pro podzimní kurz se ozvalo 24 zájemců, přihlášeno pouze 4, uzávěrka přihlášek je
10.10.2011. Do kurzů se mohou hlásit i žadatelé ze zahraničí, včetně Slovenska. Administrativu zařizuje pí.
Bubela bubela@gmail.com.
2. Institut rodinné terapie daruje ČPS projektové plátno, určeno pro pořádání cetif. kurzů. Výbor žádá dr.
Koblice o nákup dataprojektoru do střediska Břehová.
3. Akreditace- Gjuričová – úprava kritérií pro akreditaci proběhla ve výboru. Termín akreditačního řízení je
stanoven na 28.11.2011 v Motole (Radovská zajistí prostor a informuje komisi). Přihlášky je možné posílat do
30.10.2011 na adresu sekretariátu.
4. Vyúčtování- bilance hospodaření v roce 2010 byla negativní se schodkem cca 80 tis., podílela se na tom
vysoká platba za poplatky v EAP, personální náklady a některé provozní náklady. Pro příští rok výbor vypracuje
orientační rozpočet, do konce tohoto roku bude dbát na úsporné vynakládání prostředků. Pí Radovská
oznamuje, že stabilní telefon byl zrušen a nebude požadovat úhradu používání telefonu do konce roku.
Kontrolu hospodaření provede revizní komise. Radovská zjistí na ČLS JEP bilanci počtu členů v letech 20082011 a požádá o nezahrnutí některých telefonních poplatků (prof.Rokyta a d.) do našeho vyúčtování.
5. Radovská oznámila, že k prosinci 2011 ukončuje práci v sekretariátu. Výbor bude hledat sekretářku na
uvolněné místo. Možného kandidáta budou do příští schůze členové výboru zjišťovat přímo. Pokud nebude
nalezen, bude podán inzerát.
6. Schůze Výboru se zúčastnila členka revizní komise Mgr. Slavíčková, informovala o prvním setkání RK, po
domluvě s Výborem se bude zúčastňovat každé schůze.
7. Konference v Luhačovicích – Kratochvíl podává informace o počtu přihlášených (celkem 340) a také o
programu.
8. Pěč dává Výboru na vědomí, že Koblic odpověděl prof. Blahošovi (dotaz předsedům odborných společností
ohledně etiky sponzoringu farmaceutických firem na konferencích). Dále Koblic odpověděl na výzvu ohledně
vyhlášky o personálním a technickém vybavení zdravotnických zařízení.
9. Překlad kompetencí EAP – Kožnar, úkol stále trvá.
10. Konference EAP v Římě – účast zástupců Výboru na konferenci se ruší, a počítá se s účastí (Kožnar,
Kratochvíl, Berka) na konferenci v únoru 2012 ve Vídni.
11. Počet členů ČPS je aktuálně 541.
12. Národní knihovna se obrátila na Výbor s žádostí o archivaci webových stánek ČPS pro budoucí historické a
výzkumné účely. Výbor jednohlasně souhlasí s prvním návrhem (uzavření smlouvy, která tuto archivaci
umožní)Koblic, Radovská.
13. Vědecká schůze 20.1.2011 v LD – garantem Pěč – přihlášeno 6 aktivních příspěvků, program výborem
schválen. Je třeba zajistit propagaci – vyvěšení na web ČPS a ČLS, Hellerová předá na web Psychiatrické

společnosti, Kratochvíl umožní distribuci na konferenci v Luhačovicích (Radovská namnoží 400 kopií), Radovská
rozešle elektronickou poštou členům ČPS,všem institutům. Pěč zařídí udělení kreditních bodů účastníkům akce.
14. Přijetí jednohlasně nových členů – Mgr. Pavla Jánská, Mgr. Jaroslav Jánský
15. Sjezd delegátů odborných společností ČLS – připomínky ohledně úpravy stanov předat do 15.9.2011, zapojí
se i zástupce z RK (nahlásí kandidáta) a Hellerová, do 30.9. třeba zaslat přihlášku k účasti (Koblic, Radovská).
16. Úprava standardů a nadstandardů – Výbor nebude navrhovat žádné nadstandardní služby, stále se přidržuje
formulací původního vyjádření zaslaného na ČLS a ČLK.
17. Diskuze nad připomínkami dr.Stiburka k vývoji ČPS. Koblic přihlásil diskuzní forum do Luhačovic (ověří
Radovská).
18. Různé- Výbor se rozhodl nevyužít služby mobilní sítě MediCall.
Aktualizace webu (supervize)

zapsala Radovská

