Zápis ze schůze Výboru ČSKN ČLS JEP dne 6. 4. 2018 (Olomouc)
Přítomni: M. Brázdil, P. Hluštík, J. Keller, J. Kremláček, R. Mazanec, M. Mikl, I.
Rektorová.
Omluveni: E. Ehler, R. Jech, P. Marusič, S. Ostrý, I. Štětkářová, P. Zlonický.
Zapsal: M. Brázdil
1/ Výbor informován o dění v IFCN a nově zvoleném prezidentovi IFCN prof. W.
Paulusovi a pokladníkovi dr. A. Huseinovi (pro funkční období 2018-2021). Dále
o průběhu voleb vědeckého sekretáře (za naši společnost podpora prof. M.
Seeck) a také o obdrženém návrhu rozpočtu IFCN na období 2018-2021. Stran
probíhajících doplňujících voleb do Výboru EC-IFCN doporučil Výbor ČSKN na
pozici Member–at-Large pro vzdělávání prof. Christiana Gerloffa.
2/ Výbor jednoznačně podpořil aktivity směřující k projednání kódů pro
intraoperační monitoraci EP a EMG+neurografie (který by měl být podmíněn
získáním příslušné funkční odbornosti) a paralelně pro extraoperační přímou el.
kortikální stimulaci. O průběhu a výsledku jednání na MZ ČR bude Výbor
informován.
3/ Výbor byl informován o probíhajících zkouškách pro získání funkčních
odborností (FO) v jednotlivých oblastech vzdělávání. Seznamy držitelů FO budou
nadále aktualizovány na webových stránkách ČSKN.
4/ Od poslední schůze Výboru CSKN byly per rollam přijaty za členy naší
společnosti Mgr. Petra Heczková, DiS. a Bc Ivana Oravcová. Současně se Výbor
usnesl, že žádost Mgr. Kristyny Šedivákové (hlásící se pravděpodobně omylem
do většiny odborných společností ČLS JEP) bude ještě ověřena formou vyžádání
motivačního dopisu.
5/ S. Ostrým byl Výbor ČSKN (písemně) informován o pozitivním ekonomickém
výsledku loňského Českého a slovenského neurofyziologického sjezdu v Českých
Budějovicích. Současně Výbor obdržel informaci o Proceedings z tohoto sjezdu,
které vyšly ve 4. letošním čísle časopisu Clinical Neurophysiology. Za excelentní
organizaci sjezdu bylo ještě jednou vysloveno S. Ostrému uznání a poděkování.
6/ Společný Slovenský a český neurofyziologický sjezd 2018 proběhne v Martině
ve dnech 28. a 29. 11. Na jeho organizaci se naše společnost bude kromě jiného
podílet zajištěním 3-4 tématických symposií, jejichž návrhy (včetně názvů
příspěvků a přednášejících) budou zaslány předsedovi ČSKN do 20.4. Předběžná
témata – Kognitivní neurofyziologie (J. Kremláček), HUBRAM (M. Mikl),
Neinvazivní stimulace (I. Rektorová), EMG (R. Mazanec). Standardní uzávěrka
pro přihlášeni k aktivní účasti je 15.9.2018.

7/ Po proběhlé diskusi stran místa konání Českého a slovenského
neurofyziologického sjezdu v následujících letech bylo rozhodnuto o
následujícím:
2019 Olomouc (alternativně Brno) – P. Hluštík do týdne uvědomí předsedu CSKN
o finálním rozhodnutí.
2020 Praha (P. Marusič a R. Mazanec)
8/ Byla připomenuta možnost hlásit se do soutěže o publikační cenu ČSKN za
loňský rok s uzávěrkou 31.5.2018 a dále o podporu účasti mladých
neurofyziologů / neurofyziologů seniorů (starší 65 let) na Slovenském a českém
neurofyziologickém sjezdu v Martině (podrobnosti viz web ČSKN).
9/ Výborem byla odsouhlaseno poskytnutí finanční podpory probíhajícímu
tradičního fMRI workshopu v Olomouci (5.000 Kč v rámci podpory HUBRAM
sekce + 3.000 Kč).
10/ Následující schůze výboru ČSKN proběhne v rámci letošního Slovenského a
českého neurofyziologického sjezdu v Martině dne 28.11.2018. Přesný čas a
místo budou upřesněny.

