Zápis ze schůze výboru České společnosti KBT
20.10.2014, Kroměříž
Přítomni: Prim. MUDr. Petr Možný, Mgr. Jana Pejčochová, prof. MUDr. Ján Praško Ján,
CSc, PhDr. Daniela Pupíková, MUDr. Pavla Stopková, PhD, MUDr. Jan Zbytovský
1. Registrace ČSKBT: Petr Možný informuje o tom, že ministerstvo zaregistruje ČSKBT
podle nového Občanského zákoníku. K tomu je potřeba nechat vyrobit nová razítka s adresou
sídla společnosti. Dále je potřeba, aby 3 disponenti založili nový účet společnosti. K účtu
bude zřízeno internetové bankovnictví, aby mohl pokladník kontrolovat příchozí a odchozí
platby.
ADRESA SÍDLA SPOLEČNOSTI: Psychiatrické nemocnice, Havlíčkova 1265/50, 76 740
Kroměříž
TERMÍN a zodpovědná osoba: Do konce roku 2014, Petr Možný.
2. V lednu zašle pokladník email/dopis členům společnosti se žádostí o platbu členského
příspěvku již s novým číslem účtu a s jednotlivě uvedeným specifickým symbolem.
TERMÍN: Leden 2015
3. Webové stránky ČSKBT jsou zastaralé. Na nových stránkách musí být uveden seznam
členů společnosti s jejich jménem a číslem. Na stránkách budou dále uvedeny informace o ČS
KBT, jejím výboru, o odborných akcích konaných v ČR a v Evropě, a pod kódem budou
členům přístupné edukační materiály. Správce internetových stránek na ně bude vládat
uvedené informace a bude zajišťovat odpovídající zaheslování.
ÚKOL: Je třeba zjistit, zda seznam členů musí být zaheslován. Jan Praško zjistí, kdo spravuje
stránky Psychiatrické společnosti. Daniela Pupíková se zeptá na možnost správy
internetových stránek odborníka, kterého zná (syna).
TERMÍN: Do konce roku 2014
4. Dr. Novotný žádá o záštitu společnosti nad výcvikem v EEG-biofeedbacku, za účelem
registrace na Ministerstvu zdravotnictví. Žádost byla projednána, Ján Praško byl pověřen
vypracováním stanoviska společnosti.
ÚKOL: Petr Možný pošle emailem Jánu Praškovi podklady k žádosti od dr. Novotného. Ján
Praško vypracuje stanovisko společnosti k žádost dr. Novotného a rozešle ho členům výboru.
TERMÍN: Do příštího setkání výboru
5. Ján Praško informuje o možnosti organizovat v r. 2019 evropský kongres ABCT
v Čechách, jednalo by se o akci pro cca 2000 lidí. Výbor tuto možnost podporuje.
6. Ján Praško informuje o tom, že evropská akreditace pro výcvik v KBT již 5 let neplatí.
Pro získání akreditace je potřeba jednorázově zaplatit poplatek 1000 Euro. Dle členů výboru
nejde v současnosti o prioritu společnosti.
7. Příští setkání výboru společnosti se bude konat 16.2.2015 ve 13 hod v Olomouci.

Zapsala P. Stopková

