
ZPRÁVA SEKCE ARIP 2018 
  
V roce 2018 proběhly volby do sekce ARIP ve dvou kolech. I. kolo proběhlo od 22 . 5. – 5. 6. 2018, 
kdy oslovených 223 platících členů sekce (elektronicky i písemně – pro ty, kteří neuvádějí v systému 
mailovou adresu) mohlo podat návrhy pro volbu do výboru. Návrhy přijímal Mgr. Jiří Čáp elektronicky 
a písemně. Z navržených kandidátů byl vytvořen volební lístek (mimo Mgr. Dany Křivské, která návrh 
odmítla). Volební lístek se jmény a stručnou charakteristikou kandidátů byl odeslán formou 
newsletteru a písemně ve II. kole od  20.6. – 10. 7. 2018. Členové sekce posílali vyplněné volební 
lístky elektronicky nebo písemně na adresu ČAS poštou (shromažďoval ing. P. Trávníček). Bylo 
doručeno 27 volebních lístků (1 neplatný). Počet hlasů pro kandidáty byl: PhDr. J. Hocková, Ph.D. 14 
hlasů; Mgr. J. Flajšingrová 24 hlasů; Mgr. I. Kupečková, MBA 25 hlasů; PhDr. J. Nekudová 20 hlasů; 
Mgr. M. Pytel 25 hlasů; PhDr. Mgr. O. Ulrych 22 hlasů. Volební komise ve složení Hana Farkačová, 
Mgr. Jiří Čáp a Ing. Pavel Trávníček konstatovala 1.8. 2018 v Praze zápisem, že do výboru sekce byli 
zvoleni kandidáti, kteří mají 20 hlasů a více. Celkem 5 kandidátů. 
  
Na ustavující výborové schůzi se sešli zvolení členové výboru 3.10. 2018 v Praze. Výbor zvolil 
předsedkyni: Mgr. Ivanu Kupečkovou, MBA; místopředsedkyni: Mgr. Janu Flajšingrovou; revizní 
komisi: PhDr. Mgr. Ondřeje Ulrycha a PhDr. Janu Hockovou, PhD. (náhradník do výboru). Výborem 
byl dále pověřen pokladníkem sekce Mgr. Jiří Čáp (mimo volený výbor). 
  
Výbor převzal zprávu o hospodaření k 30. 9. 2018, zhodnotil dosavadní odborné aktivity, klesající 
členskou základnu, nízkou účast ve volbách (celospolečenský jev) a probral návrhy členů výboru 
s plánem 2018 – 2020. Nadále plánujeme realizaci sesterské sekce při kongresu ČSARIM, plánujeme 
účast na AKUTNĚ.CZ  v Brně, spolupráci se slovenskou odbornou společností, bližší navázání 
kontaktu s POUZ a další aktivity. Členové výboru prodiskutovali nové návrhy (např. možnost stát se 
pozorovatelem v mezinárodní evropské asociaci ARO sester EffCCNa), rozvoj cesty ke členům a 
potencionálním členům ČAS. 
  
S pozdravem 
I. Kupečková, předsedkyně sekce ARIP 
 


