Zápis z jednání rady ČMPS, 6. 2. 2018
(web)
Přítomni: Zbyněk Galvas, Daniel Heller, Alena Slezáčková, Blanka Šestáková, Jaroslav Šturma.
Omluveny: Dana Marková, Irena Sobotková
Na členství v radě rezignovaly v lednu: Kateřina Bartošová, Hana Štěpánková
Rada byla usnášeníschopná (ze 7 přítomno 5).
Části jednání se účastnil Tomáš Nikolai, diskutováno zapojení ČMPS na kongresu INS.
Mj. je dohodnuto:
-- členové ČMPS mají stejnou slevu poplatku jako členové INS a CENES;
-- ČMPS, resp. Sekce neuropsychologie byla oslovena s nabídkou zorganizovat tzv. „vyzvané“
sympozium;
-- z rady bude zaslána výzva členům, nechť se aktivně přihlásí.
Konferenční web: http://www.ins2018.org/
D. Heller připomněl udílení ceny Jiřího Diamanta za rok 2017. T. Nikolai sdělil, že výbor ceny
uvažuje o vyhlášení vítězů na Psychologických dnech v září.
Dále jednání pokračovalo podle programu.
1. Finance
1.1 K 5. 2. 2018 je na účtě: 46 tis.
1.2 Čl. příspěvek do Unie PA za 2016 a 2017 – ve skluzu, bude postupně splaceno dle možností.
1.3 Vyúčtování dotace RVS 2017 a statistická zpráva o činnosti 2017 - odevzdáno v termínu.
2. Sekce a členská evidence
2.1 Volby vedoucích sekcí ČMPS
V sekci pro výzkum citové vazby proběhly volby v listopadu 2017: ve funkci vedoucí byla potvrzena
Lenka Lacinová, zástupkyní byla zvolena Petra Daňsová.
2.2 Do sekcí se přihlásilo aktuálně 146 členů.
2.3 Členská evidence ČMPS – ČMPS je registrována na ÚOOÚ jako správce OÚ svých členů.
Vyhláška o OÚ (GDPR) se týká každého správce. Aktuálně probíhají přípravy nového systému
pro evidenci členů ČMPS, pro zohlednění požadavků vyhlášky.
3. Etická komise – je nutná dovolba alespoň tří členů, dvěma členům končí mandát (prozatím
neodcházejí).
4. Rezignace Hany Štěpánkové a Kateřiny Bartošové
Dne 4. 1. 2018 poslala H. Štěpánková do e-konference rady e-mail, v němž oznámila rezignaci
na členství v radě ČMPS s uvedením důvodu. Dne 5. 1. 2018 se s rezignací připojila K. Bartošová.
K záležitosti proběhla diskuse přítomných.
5. Volby rady ČMPS, 2018-2022
Dle stanov volí členy rady sněm. Pro co nejširší zapojení členstva je vhodné využít elektronickou
formu. Je vytvořena jednoduchá aplikace pro online volby na míru ČMPS. Způsob voleb bude
konzultován s právničkou.

1

6. Psychologické dny 2018 - HODNOTY A PSYCHOLOGIE: REFLEXE PROCESU PROMĚNY
HODNOT V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI
Olomouc, 12. - 14. 9. 2018, středa zahájení buď v poledne nebo jen uvítání večer, čtvrtek celý den,
páteční program bude končit dle naplněnosti programu.
místo: konvikt (FF UP), případně pro zahájení Vlastivědné muzeum
spol. večer kde? Předběžně restaurace Podkova
programové sekce: nabídka stejně jako v r. 2016
poplatek: třeba rozmyslet dle předpokl. nákladů
7. Různé:
7.1 Přípravy ICP 2020 – přítomní byli informováni o organizačních. záležitostech.
7.2 Elektronická komunikace se členy:
-- výzva k přihlášení se do sekcí – stále probíhá
-- návrhy nových členů EK – aktualizován formulář pro návrhy
-- návrhy pro volby rady ČMPS – formulář bude vytvořen
Všechny formuláře jsou/budou přístupné přes odkazy na Novinkách webu ČMPS a dále šířeny.
Bylo by vhodné vytvořit „newsletter“ s informacemi a zaslat jej přímo členům emailem.
7.3 Dotaz z členstva ohledně EET a GDPR (k EET je třeba sledovat publikované informace,
ke GDPR bude připravena stručná informace do Zpravodaje).
7.4 Volby do Rady vědeckých společností: bude podpořen současný předseda doc. Hrouda,
opět nominována Jana Procházková do Výkonného výboru RVS.
8. Příští jednání (zasedací místnost RVS, AV):
čt 19. dubna 10.30 h.
čt 7. června 14.00 h.
září / říjen
pá 30. listopadu – společné zasedání s vedoucími sekcí.

Zapsala: J. Kotrlová
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