Zápis z jednání Výboru ČPS dne 7.6.2011
Přítomni: Berka, Brodová, Gjuričová, Koblic, Kožnar, Pěč, Hellerová, Paloušová,
Omluveni: Kratochvíl, Vyhnálek, Praško,
1. Za nepřítomného Vyhnálka byl jednomyslně zvolen jako 3.člen volební komise Kožnar
2. Výbor vyslovil souhlas s navrženým programem.
3. Web byl předělán dle pokynů z minulé schůze. S odměnou webmasterovi 2760 Kč byl vysloven souhlas.
4. Certifikovaný kurz: Dataprojektor – úkol trvá (Gjuričová), příjmy a výdaje – úkol trvá (Brodová), návrh
příštího termínu: 7-11.11.2011. Zatím přihlášeno 19 zájemců, avšak před kontrolou podmínek. Podmínky
akreditace je nutno striktně dodržet
5. Uznávání neakreditovaného výcviku ze zahraničí: bude požadováno potvrzení od akreditovaného českého
institutu obdobného zaměření o srovnatelnosti podmínek.
6. Na dopis zdravotním pojišťovnám o stejné platnosti certifikovaného kurzu a funkční specializace odpověděla
pouze VZP, a to kladně. Radovská zajistí umístění dopisu VZP na web.
7. Noví členové: Ptáček (členství trvá)
8. Sleva na platbě členských příspěvků na 100 Kč schválena pro Jirmanovou a Remra. Týká se pouze příspěvků
ČPS, nikoliv ČLS.
9. Dopis Mgr.Potůčkové bude předán nově vzniklé etické komisi.
10. Výsledek voleb do revizní a etické komise: Odevzdáno 80 platných hlasovacích lístků. Zvolení členové
revizní komise: Kubánek (69 hlasů), Slavíčková (66 hlasů), Soukupová (66 hlasů). Zvolení členové etické komise:
Koblicová (74 hlasů), Goldman (65 hlasů), Marlin (58 hlasů), Remeš (53 hlasů), Lorenc (51 hlasů). Koblic napíše
dopis s gratulací zvoleným členům komisí, Radovská rozešle, Koblicové připojí stížnost poslanou s jedním z
volebních lístků.
11. Akreditace – Výbor se zabýval úpravou kritérií přijetí akreditačních výcviků, navrhovaný text Gjuričová
přepošle k připomínkování Výboru a dále upravený text v tabulce bude vyvěšen na web, Radovská upozorní
instituty k možnosti tento text připomínkovat do 1.9.2011 na adresu gjuricova@gmail.com. Termín
akreditačního řízení bude koncem roku.
12. Výbor bere na vědomí dopis od náměstka MŠ, jedná se o psychoterapii ve školství. Výbor nikoho nepověřil
jednáním na úřadě, Kožnar s tímto tvrzením nesouhlasí.
13. Výbor souhlasí s vyvěšením informace o odborné akci NF Synesis na webové stránky.
14. Výbor souhlasí s vypracováním odezvy na dopis z ČLS JEP o protikorupční strategii (Koblic).
15. Pěč reagoval na návrh Strategie veřejného zdraví MZ.
16. Pěč apeluje na instituty k posílání návrhů témat a příspěvků na 1.pracovní den v roce 2012.
17. EAP – konference v Říme 14.-15.10.2011, k aktivní a kontinuální činnosti se hlásí Kožnar, po domluvě
s Kratochvílem (příp. Berkou) možná účast a rezervace letenek. Výbor odsouhlasil.
18. Luhačovice – Výbor se rozhodl, že rozesílání přihlášky poštou není nutné (visí na webu a 2krát byla
informace o konferenci uvedena v dopisech členům).

19. Hospodaření 2010 – výsledek hospodaření za rok 2010 je minus 80 477 Kč, nutná je kontrola výdajů za
telefon, osobních a dalších provozních nákladů.
Zapsal(a): Radovská, Pěč

