
Zápis ze schůze Výboru ČSKN ČLS JEP dne 25. 10. 2019 (Brno) 
 
Přítomni: M. Brázdil, E. Ehler, P. Hluštík, R. Jech, J. Kremláček, P. Marusič, M. Mikl, 
I. Novotná, I. Rektorová, S. Ostrý, P. Zlonický 
 
Omluveni: J. Keller, R. Mazanec, I. Štětkářová 
 
Zapsal: M. Brázdil 
 
 
1/ Odsouhlasení navrženého programu a revize plnění úkolů z poslední schůze 
výboru ze dne 12. 4. 2019. Vše vyřízeno.  
 
2/ Výbor byl informován o průběhu 17. evropského sjezdu klinické 
neurofyziologie (ECCN), který se konal ve dnech 5.-8. června 2019 ve Varšavě. 
Proběhlo zde jednání o evropském curriculu CN, Meeting UEMS SCN, a General 
Assembly, na nichž byla ČR zastoupena. Celkové zastoupení ČR na sjezdu bylo 
dobré a vysoká aktivní účast přispěla k žádoucímu zviditelnění české 
neurofyziologie.  
 
3/ Dále byla přednesena průběžná zpráva o právě probíhajícím Českém a 
slovenském sjezdu klinické neurofyziologie 2019. Počet registrovaných 
účastníků k danému datu byl 170, k aktivní účasti bylo do programu přijato 
celkem 73 příspěvků (z toho 14 ve formě posterů), zorganizováno bylo celkem 
11 Škol klinické neurofyziologie, jichž se zúčastnilo přes 50 zájemců.  Do 
rozpočtu přispělo formou sponzoringu celkem 13 komerčních subjektů. Zajištění 
dostupnosti vyplněných evaluačních formulářů pro Školy provede TA-servis. 
Následně byla diskutována otázka dělení případného zisku ze sjezdu s res.: ¼ 
pro ČSKN a zbytek organizační výbor.  
 
4/ P. Marusič přednesl krátkou zprávu o průběhu příprav Českého a slovenského 
sjezdu klinické neurofyziologie v příštím roce, jenž proběhne v Praze (organizace 
P. Marusič, R. Mazanec). Termín akce bude upřesněn co možná nejdříve.   
 
5/ Stran konání sjezdu v roce 2021 bude předseda SSKN doc. Kučera informován 
o návrhu ČSKN, uspořádat tento v Pardubicích. Pokud nebude ze strany SSKN 
námitek, pak se organizace společného sjezdu v roce 2021 ujmou společně E. 
Ehler a J. Kremláček. Komunikaci s předsedou SSKN zajistí M. Brázdil. 
 
5/ Byla projednána žádost doc. Benešové o přiznání funkční odbornosti v EEG a 
po dohodě Výboru byla tato předána k rozhodnutí Dr. Zárubové (předsedkyni 
komise pro funkční odbornost EEG). 
 
6/ Dále byly diskutovány návrhy nových neurofyziologických kódů (HD-EEG a 
ESI) a zahájením jednání s MZ byli pověřeni P. Marusič a S. Ostrý. Návrhy je 
nutno připravit do poloviny března 2020. 
 
7/ Bylo odsouhlaseno zrušení členství v ČSKN ČLS JEP pro neplatiče či na vlastní 
žádost (Lenka Hublová, Pavol Mikoláš, Zdeněk Krpoun) 



 
8/ Výborem bylo rozhodnuto o nezměněné výši členských příspěvků do naší 
společnosti pro rok 2020. 
 
9/ Výbor byl seznámen s obsahem recentního dopisu od Evropské sekce IFCN 
s žádostí o návrhy dvou nových členů tohoto výboru (Members-at-Large) a 
současně o změně názvu sekce na EMEAC-IFCN. Členové výboru ještě zváží 
vhodné kandidáty... 
 
10/ Výborem bylo odsouhlaseno zajištění překladů nejčastěji používaných 
dotazníků pro vyšetřované metodou TES. Úkolem byl pověřen J. Kremláček.  
 
11/ P. Hluštík přednesl stručnou zprávu o stavu finančních prostředků ČSKN. 
 
 
 
 
 
 


