Zápis ze schůze výboru ČPS ČLS JEP 7.4.2015
přítomni: Koblic, Dušková, Paloušová, Pěč, Horáková
omluveni: Praško, Kryl, Berka, Brodová, Kubánek
1.

30. Psychoterapeutická konference – návrh na zakoupení domény psychoterapeutickakonference2015.cz Petra
Horáková zjistí, kolik by stálo zakoupení domény a kolik jednoduché webové stránky. Jelikož se blíží uzávěrka
zasílání příspěvků k aktivní účasti a zatím přišel jen jeden, Výbor se rozhodl poslat připomenutí jednak mailem a
jednak poštou (stále nemáme maily na všechny členy společnosti. Dr. Koblic napíše průvodní dopis, ve kterém
bude uveden také termín vědecké schůze, dále termín konání valné hromady. Přílohou dopisu bude
zaktualizovaná 1.informace ke konferenci. Petra Horáková zašle 28.4. seznam přihlášených příspěvků k aktivní
účasti. Podle poštu přihlášek posuneme termín uzávěrky. V případě dostatečného množství přihlášených
příspěvků začne květnová schůze výboru ve 13,30, abychom stihli příspěvky projít a schválit. Petra Horáková
poptá konsekutivního tlumočníka (kontakt možná poskytne Pavla Šelepová z CRPDZ). Vyzvaným řečníkům
(bude jich 5 nebo 6) uhradíme ubytování, konferenční poplatek a dopravu. Diskuzi přejmenujeme na diskuzní
fórum. Prof. Funda přijal návrh na přednášku na konferenci, výboru téma Racionalita a existence schválil.

2.

Schvalovací komise – nové složení schvalovací komise je dr. Paloušová – za ČPS, prof. Praško – za Psych.
společnost, dr. Jakubů – za ČPS, dr. Sulženková – za AKP a dr. Goldmann – za AKP. Termín zasílání žádostí je
10.4.2015, termín zasedání 22.4.2015. Na setkání komise projde všechny žádosti, sepíše připomínky a až na
základě nich vyzve instituty k doplnění či je pozve k osobní schůzce. Důležití upozornění, které výbor ČPS
schválil: výjimky se neschvalují a všechny uvedené věci musí být doložené. Petra Horáková zašle výzvu k úhradě
5000 Kč – schvalovací poplatek. Poplatek neplatí ty instituty, které žádají o změnu lektorů.

3.

5. Mezinárodní psychoterapeutické sympozium v Brně – 21.-23.5.2015 – za výbor ČPS vysláni dr. Paloušová a
dr. Koblic – výbor odsouhlasil úhradu konf. Poplatku, dopravy a ubytování.

4.

Setkání ČAP – schůzka proběhne 26.5. a za ČPS se jí zúčastní dr. Brodová, Paloušová a dr. Koblic.

5.

Žádost o snížení členských poplatků – Mgr. Špániková – požádáme o potvrzení z úřadu práce. Mgr. Králíčková –
odsouhlaseno, MUDr. Plšková – odsouhlaseno

6.

Žádost o členství ve společnosti – MUDr. Pekárková - požádáme o doplnění 2 doporučujících členů
společnosti.

7.

Prof. Svačina informoval dopisem o založení nové Pracovní skupiny pro nevědecké léčebné a diagnostické
metody při ČLS JEP.
Příští schůze 5.5.2015 od 13 hodin.
Zapsala: Petra Horáková

