Zápis o jednání ze shromáždění členů
Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
1. 11. 2013 – Pardubice
Shromáždění se zúčastnilo 13 členů společnosti.
Hlasování o návrhu předsednictva a komisí

Aklamací

pracovní předsednictvo:

Jan Kremláček, Ebu Petránek, Robert Jech

mandátová komise:

Blanka Hronová, Renata Zbytovská

Pro: 13

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Přítomno: 13

Usnesení: Přijato

ad 1
Hlasování o schválení programu jednání

Aklamací

1. schválení programu jednání
2. představení nového výboru
3. stručná informace o členské základně a stavu hospodaření minulého výboru a o výroční,
finanční a revizní zprávě
4. přehledová informace organizátora 60. společného sjezdu (Eda Ehler)
5. předběžná informace organizátora 61. společného sjezdu (Petr H)
6. Informace organizátora neurofyziologické školy
7. informace sekce HuBraM
8. různé
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Přítomno: 13
Usnesení: Přijato

ad 2
Výbor byl představen ve složení:
Předseda:
Místopředseda:
Sekretář:
Pokladník:
Delegát IFCN:
Členové:

Revizní komise
Předseda:
Členové:

Kremláček Jan
Petránek Svojmil Ebu
Jech Robert
Hluštík Petr
Brázdil Milan
Bareš Martin
Keller Jiří
Krajča Vladimír
Marusič Petr
Novotná Irena
Štětkářová Ivana
Faber Josef
Hronová Blanka
Zbytovská Renata

ad 3
Byla stručně představena zpráva o činnosti a finanční zpráva ČSKN ČLS JEP. Zprávy hodnotila revizní
komise a vyslovila souhlas s oběma dokumenty. Všechny dokumenty jsou k dispozici na stránkách
www.neurofyziologie.cz/dokumenty nebo přímo zde: zpráva o činnosti, zpráva finanční a zpráva revizní.
ad 4
Informace organizátora 60. společného ČS SKN doc. Edvarda Ehlera. Sjezdu se zúčastnilo 194
registrovaných účastníků, bylo prezentováno 67 sdělení ústních, 6 posterů. Rozpočet je dosud vyrovnaný,
na výsledné vyúčtování se čeká.
ad 5
Informace organizátora 61. společného ČS SKN prof. Petra Hluštíka. Sjezd je plánován na termín 15. - 17.
10. 2014 v Olomouci, součástí sjezdu budou i rozšířené sekce RS (st) a EXPY (pá), které jej budou
ohraničovat.
Byla vznesena připomínka doc. Ivany Štětkářové na zkrácení sjezdu nebo posunutí na sobotu. Hlavní
organizátor situaci ještě zváží.
ad 6
Informace hlavního organizátora neurofyziologické školy doc. Roberta Jecha.
Počty zúčastněných v jednotlivých kurzech byly: EEG – 50 účastníků, EMG – 80, fMRI – 55.
Proběhla evaluace přednášejících a témat, které bude mít vliv na příští neurofyziologické školy. Doc. Jech
navrhuje kurzy buď již nedělit na basic a advanced nebo je dělat paralelně v jeden okamžik, tzn. nikoliv
po sobě jako na 60. sjezdu, kdy nejdříve byl basic a pak advanced.

ad 7
Byl prezentován současný stav sekce pro funkční mapování mozku - HuBraM. Nyní cca 30 členů v rámci
ČSKN a cca 35 "přidružených členů" (podporovatelů a sympatizantů registrovaných na www.hubram.cz,
ale bez členské příslušnosti k ČSKN). Sekce se snaží o vzdělávací aktivity (workshopy v Brně, participace
na škole neurofyziologie) a podporu vědeckých aktivit (Olomoucký fMRI workshop, příspěvky na sjezdu
ČSKN). Snaha o propagaci a jistou koordinaci multioborové základny v ČR. Na přelomu roku 2012/2013
proběhly volby do pětičlenné rady sekce.

ad 8
Prim. Ebu Petránek předal publikační cenu Společnosti pro biomedicínské inženýrství a lékařskou
informatiku ČLS JEP za rok 2012 doc. Janu Kremláčkovi. Dále informoval o poskytnutí finanční podpory
SBMILI ČLS JEP pro 61. sjezd.

Zapsal Jan Kremláček
V Pardubicích 1. 11. 2013

