
Zápis ze schůze Výboru ČSKN ČLS JEP dne 28. 11. 2018 (Martin) 
 
Přítomni: M. Brázdil, E. Ehler, P. Hluštík, R. Jech, J. Kremláček, J. Keller, P. Marusič, 
R. Mazanec, M. Mikl, I. Novotná, S. Ostrý, I. Štětkářová + jako host předseda SSKN 
P. Kučera 
 
Omluveni: I. Rektorová, P. Zlonický 
 
Zapsal: M. Brázdil 
 
 
1/ Stručně byl prodiskutován průběh přípravy a finální program letošního 65.  
společného slovenského a českého sjezdu klinické neurofyziologie v Martině.  
Zastoupení české neurofyziologie na letošním sjezdu bylo velmi vysoké, podobně 
jako kvalita přijatých příspěvků. 
 
2/ Výbor byl informován o průběhu přípravy 17. evropského sjezdu klinické 
neurofyziologie (ECCN), který se bude konat ve dnech 5.-8. června 2019 ve 
Varšavě. Zastoupení ČR je ve stávající fázi přípravy odpovídající – do programu 
přijaty 1x Plenary Lecture (I. Rektor), 1x Educational Course (navrhovatel: M. 
Lamoš) a 1x Parallel Symposium (navrhovatel: M. Brázdil). Členové výboru byli 
vyzvání k maximální účasti své i svých kolegů mj. i za účelem žádoucího zvýšení 
mezinárodní vizibility české klinické neurofyziologie; standardní uzávěrka pro 
přihlášení k aktivní účasti je 15. 1. 2019. 
 
3/ Dále byla diskutována příprava sjezdu v příštím roce. Dle domluvy proběhne 
tento opět společně se slovenskou neurofyziologií v Brně, ve dnech 24. - 25. 10. 
2019 v kongresovém centru hotelu Holiday Inn. Předpokládaný počet účastníků 
150-200, pořadatel TA-servis, garant ČSKN. Předsedové M. Brázdil a M. Mikl. 
Představena a prodiskutována byla hlavní témata sjezdu a leták s 1. informací, 
který byl již distribuován na letošním sjezdu v Martině. Prodiskutováno a 
jednoznačně schváleno bylo zorganizovaní již tradičních edukačních workshopů 
– Školy neurofyziologie – pověřen R. Jech. Informace o konání sjezdu bude široce 
distribuována nejen cestou webu ČSKN a ČNS, ale i připravovaným mailem 
s informace o dění v ČSKN všem jejím členům (zajistí M. Brázdil). 
 
4/ S. Ostrý a P. Marusič informovali Výbor o dalším kole jednání pracovní 
skupiny MZ stran nových kódů pro intraoperační monitoraci EP a 
EMG+neurografie  a paralelně pro extraoperační přímou el. kortikální stimulaci, 
které proběhne dne 6. 12. 2019. O výsledku bude Výbor informován. 
 
5/ Výbor byl dále seznámen se změnou složení komise pro funkční odbornost 
EEG – místo odstoupivších M. Moráně a E. Nešpora, byli jako zástupci ČNS 
jmenování J. Slonková a Z. Vojtěch.  Per rollam byla odsouhlasena změna stanov 
komisí pro funkční odbornosti.  
 
6/ Do soutěže o publikační cenu ČSKN za rok 2017 byly přihlášeny dvě práce. S 
ohledem na konání letošního neurofyziologického sjezdu mimo ČR se Výbor 
rozhodl vyhlásit výsledek soutěže a předat ceny za rok 2017 a 2018 společně na 



66. ČSSKN v Brně, kde budou vítězné práce prezentovány. Uchazeči o publikační 
cenu za rok 2017 byli o situaci informováni. Deadline soutěže za rok 2018 byl 
stanoven na 31. 5. 2019. 
 
 
7/ Výbor souhlasil s podporou aktivní účasti mladých neurofyziologů (členů 
ČSKN) na Evropském sjezdu klinické neurofyziologie ve Varšavě za předpokladu, 
že tito prokazatelně neuspějí se svou žádostí o cestovní grant EC-IFCN (viz web 
CSKN). 
 
8/ Výbor informován o dění v IFCN a recentní korespondenci. 
 
9/ Per rollam pověřil výbor dr. Janu Zárubovou jako delegáta na volební sjezd 
ČLS JEP v lednu 2019 a současně podpořil prof. Karla Šonku při volbě do 
předsednictva ČLS JEP. 
  
10/ P. Hluštíkem podána stručná zpráva o stavu finančních prostředků ČSKN. 
 
11/ Následující schůze výboru ČSKN proběhne v rámci  tradičního olomouckého 
fMRI workshopu organizovaného ve dnech 11-12. 4. 2019. Přesný čas a místo 
budou upřesněny.  
 
 
 
 
 


