
Vážené kolegyně a kolegové, 

na základě Vašeho vyjádřeného zájmu si Vás dovoluji informovat, že v rámci 62. ČSSKN v Brně 30. 

9. 2015 proběhne ustavující schůze - Sekce nelékařských pracovníků v neurofyziologii ČSKN ČLS JEP 

(dále jen Sekce). Cílem sekce bude vzájemná výměna zkušeností a dovedností, pořádání 

vzdělávacích aktivit a reagování na aktuální problémy v oblasti neurofyziologie, které se přímo 

dotýkají nelékařských pracovníků.  

Ustavující schůze bude spojená s volbou do rady Sekce, která bude ve svém volebním období 

koordinovat a řídit činnost Sekce. Organizace a průběh volby musí proběhnout v souladu se 

Stanovami ČSKN ČLS JEP, které určují některé podmínky pro všechny účastníky volby. 

Základní podmínkou pro účast ve volbách a členství v Sekci NPvN je být členem ČSKN ČLS JEP. 

Členství Vás bude opravňovat nejen se plně podílet na aktivitách Sekce, ale i čerpat další výhody 

členství ve společnosti, jako jsou snížené registrační poplatky na kongresy a dalších vzdělávací 

akce, ve kterých se společnost angažuje. Podrobnosti ohledně získání členství v ČSKN ČLS JEP 

získáte na webových stránkách http://www.neurofyziologie.cz/. 

Další podmínkou účasti na volbách je přihlásit svou účast na emailové adrese SekceNPvN-

volby@neurofyziologie.cz do 25. 9. 2015 s uvedením svého celého jména a data narození. 

Informace budou použity k přípravě organizace.  

Kandidáti do rady Sekce přiloží k emailu navíc krátký formulář, který je součástí tohoto emailu. 

Důležité je mít na paměti, že členům rady nevznikají žádné benefity, ale naopak je to zavazuje 

k aktivní organizaci aktivit Sekce.  

 

Každému, kdo se zaregistruje k účasti na volbách Sekce, bude umožněna bezplatná účast na 

přednáškách 62. ČSSKN, které budou navazovat na ustavující schůzi. 

Bližší informace o 62. ČSSKN a přednáškách, které navazují po oficiálním programu ustavující 

schůze Sekce, můžete získat na stránkách http://www.eccn2015.eu/a62nd-csskn-meeting/. 

Ustavující schůze: 

Datum:  30. 9. 2015 

Čas:  12.30 – 14.30 hod. 

Místo konání:  Moravská galerie, Uměleckoprůmyslové muzeum, Přednáškový sál, Husova 14, Brno 

Program schůze: 

12.30 – 12.40   Úvodní slovo ke vzniku Sekce NPvN 
12.40 – 13.00   Cíle a plánované aktivity Sekce, výsledky dotazníkového šetření, informace 
                            k organizaci volby do rady Sekce. 
13.00 – 13.30   Volba rady Sekce, vyhlášení výsledku volby a volná diskuze. 

14.00 – 17.30   Přednášky pro neurofyziologickou obec - 62.ČSSKN 

 

Velice oceníme, pokud budete šířit informaci o vzniku Sekce mezi své spolupracovníky. Budeme se 

těšit na setkání s Vámi na ustavující schůzi Sekce a na vzájemnou spolupráci. 

Za pracovní tým pro vznik Sekce NPvN, 

Mgr. Petr Zlonický, DiS. 

http://www.neurofyziologie.cz/
http://www.eccn2015.eu/a62nd-csskn-meeting/

