Přítomni: Koblic, Paloušová, Brodová, Praško, Vyhnálek, Kožnar, Pěč, Hellerová, Horáková
Omluveni: Berka, Kubánek, Gjuričová
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Věd. schůze 4.4.2014 a 24.10.2014 - schůze se z důvodu malého počtu účastníků přesouvá na říjen. Na
červnové schůzi probereme s dr. Berkou, zda budeme kopírovat program. Přítomní členové výboru
jsou pro, přednášky jsou již připravené.
Psychiatrický sjezd ve Špindlerově Mlýně - v sympoziu ČPS budou prezentovat 4 přednášející, kterým
bude uhrazen účastnický poplatek - výbor odhlasoval
Konference ČAP - dr. Koblic poslal odpověď na pozvání k účasti (viz minulý zápis)
Konference 2015 - dr. Koblic oslovil prof. Kratochvíla, zda by se nechtěl ujmout pořádání konference.
Zatím neví, promyslí.
Návrhy adiktologů: MZ nereagovalo na podnět výboru k návrhu certifikovaného kurzu psychoterapie
pro nelékařské obory, dr. Koblic podnět zopakuje.
Valná hromada a volby:
Stanovy - návrh na webu, zapracované připomínky poslány na sekretariát ČLS ke schválení
Etický kodex - návrh na webu, doplníme i druhou rozšířenou verzi, požádáme dr. Lorence o poslání
Disciplinární řád - návrh umístěn na webu
Zpráva o činnosti, zpráva revizní komise, zpráva etické komise - budou předneseny příslušnými
zodpovědnými předsedy
Zpráva o hospodaření: Petra Horáková pošle členům výboru uzavřené hospodaření za rok 2013, dr. Pěč
bude prezentovat na valné hromadě.
Volby - dne 22. 4. 2014 byly zaslány volební lístky s kandidátkou a stručným představením kandidátů
Evidence členů na valné hromadě: Petra Horáková připraví 3 sady předtištěné členské databáze, do
kterých budou účastníci (členové valné hromady) zapisovat svojí účast
Volby revizní komise, disciplinární a etické komise - nebude součástí valné hromady z důvodu
nedostatečného počtu kandidátů

E-mail dr. Jakubů - dr. Jakubů zaslal e-mail s připomínkou, že by uvítal, aby kandidáti do příštího
výboru ČPS měli svůj volební program. Všichni kandidáti však již připravili stručné představení.
8. Webové stránky společnosti - na stránkách se průběžně pracuje, úpravy by měly být v brzké době
dokončeny
9. Inzerce Gestalt konference - text inzerce byl schválen k uveřejnění na webu
10. Doc. Jan Kožnar oznámil, že dnem 6.5.2014 odstupuje z výboru ČPS ČL

