Zápis ze schůze výboru ČPS ze dne 3.4.2012
Přítomni: Praško, Hellerová, Paloušková, Kožnar, Berka, Kubánek, Koblic, Kratochvíl, Vyhnálek,
Brodová, Gjuričová, Pěč
1. Inventarizace a předání sekretariátu – Petra Horáková zajistila přehled majetku ČPS. Obě tiskárny má paní
Radovská. Do soupisu majetku přibyde nový dataprojektor. Výboru souhlasí s tím, že bude (spolu
s notebookem) uskladněn v Břehové ulici a v případě zájmu ho budeme pronajímat za 100 Kč na den oproti
příjmovému dokladu. Jako první si půjčí TANTER. Knihy v majetku výboru uskladní Horáková.
2. Stav členů ČPS – aktuální stav je 541 členů
3. Hospodaření – Petra Horáková zajistí, pokud již bude k dispozici, výsledky hospodaření za poslední čtvrtletí
v roce 2011. Probereme na schůzi v červnu.
4. Vědecká schůze 19.10.2012 – uskuteční se v Lékařském domě na téma Výkon psychoterapeutické praxe –
legální, nelegální. Garantem je dr. Paloušová. Otázkou je, koho pozvat, aby zazněly oba pohledy. Prvním
návrhem je Markéta Rokytová. O situaci v Evropě pohovoří prof. Praško nebo dr. Berka.
5. Seminář k osmdesátinám dr. Kratochvíla – 21. a 22.9.2012 v psychiatrické léčebně v Kroměříži. Pátek od 14
do 17 hodin odborný program, večer neformální zábava s rautem. Sobota odborný program od 9 do 12 hodin.
6. Inzerát – dr. Kalina žádá o umístění, s drobnou změnou ji umístí dr. Berka na web.
7. IX. Sjezd Psychiatrické společnosti – 7.-10.6.2012 Špindlerův Mlýn – do 15. 4. je třeba zaslat abstrakta do
Guarantu – do 11. 4. je třeba poslat abstrakta dr. Berkovi.
Sympozium ČPS je zařazeno na 9.6.od 11
hodin.
8. Stížnost dr. Cihelkové - dr. Brodová za akreditační komisi odepíše a předá etické komisi.
9. Akreditace výcvikových programů – podmínky jsou schválené, výbor souhlasí se změnou názvu procedury:
nadále nikoliv „akreditace“, nýbrž „schvalování“. Povinnou součástí bude smlouva mezi vzdělávacím institutem
a frekventantem s povinnými body. Prof. Praško rozešle návrh nebo body členům výboru. Schválené programy
budou dostupné na webu společnosti. Žádosti jak poštou, tak elektronicky. Termín podávání žádostí do
15.9.2012. Gjuričová zapracuje změny do podmínek, Dr. Berka dá na webové stránky. V souvislosti s kontrolou
vzdělávacích institutů Praško navrhuje, aby se některý z členů výboru navštívil vzdělávací program.
10. Akreditace dvou programů – nedoporučena, neplní akreditační podmínky.
11. Žádost Dr. Poláka o dodatečnou akreditaci kurzu – výbor zamítl jednak dodatečnou akreditaci a jednak
akreditaci programu, který personálně neplní podmínky. Dr. Koblic odpoví.
12. Webové stránky – na týden byl výpadek webu. Pan Krs stránky opět zprovoznil a za tuto práci by si rád
naúčtoval 1200 Kč. Výbor tuto částku schválil.
13. Seznam výkonů – Koblic odeslal návrhy schválené výborem.
14. Interní grantová agentura MZ ČR – Koblic po mailové konzultaci s výborem navrhl Paloušovou.
15. Certifikovaný kurs – aktuálně probíhá, Brodová dosud neodeslala žádost o reakreditaci, výška poplatků
účastníků i honorářů lektorů zůstává. Brodová (do června) připraví vyúčtování 3 proběhlých kurzů.
16. EAP – Praško zpracuje podklady pro prodloužení členství.

Zapsala: Petra Horáková

