
Zápis ze zasedání výboru Společnosti vojenské medicíny ČLS JEP dne  

21. února 2022 v Hradci Králové 

 

Předseda:  
plk. gšt. MUDr. Miloš BOHONĚK, Ph.D. 

přítomen  

Místopředseda:  
plk. gšt. prof. MUDr. Jan HORÁČEK, Ph.D. 

přítomen  

Vědecký sekretář:  
pplk. doc. MUDr. Martin JAKL, Ph.D. 

přítomen  

Pokladník:  
pplk. MUDr. Michal JURCZYK 

přítomen  

plk.v.v. MUDr. Petr CHMÁTAL, Ph.D., MBA přítomen  

 

Pozvaní hosté:  

Zástupce sekce mladých 
vojenských lékařů 

kpt. MUDr. Jan BRIXI přítomen 

Zástupce sekce nelékařských 
zdravotnických pracovníku 

prap. Mgr. Adam PÁSLER přítomen 

 

Program: 

 

1. Kontrola zápisu č.4 ze schůze výboru SVM konané dne 26.1.2022 
 

2. Sekce mladých vojenských lékařů (J.BRIXI) 
a. návrh statutu a stanov sekce, plán činnosti, výbor 
b. návrh stanoviska SVM ke kariérovým kurzům 

 
3. Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků (A. PÁSLER) 

a.  návrh statutu a stanov sekce, plán činnosti, výbor 
 

4. 66. konference vojenských internistů 19.-22.10.2022 (J.HORÁČEK) – aktuality 
 

5. 20. Konference SVM 8.-9.11.2022 (M. JAKL, M. BOHONĚK, zástupce f. Booster Event) 
a. organizační příprava, smlouva s f.Booster Event, rozpočet, program konference 
b. vytvoření programového rámce  

• 8.11.2022 program Sekce mladých vojenských lékařů - témata 

• 9.11.2022 hlavní programový den – témata 
 

6. Žádosti o přijetí do SVM a aktualizace databáze členů  
 

7. Round table 
  



Jednání: 

1. Úvod 

Předseda výboru M. BOHONĚK zahájil jednání v 10:00. Výbor schválil navrhovaný program. 

 

2. Kontrola zápisu č.4 ze schůze výboru SVM konané dne 26.1.2022 

Bez připomínek. 

 

3. Návrh stanoviska SVM ke kariérovým kurzům 

Zástupce sekce mladých vojenských lékařů (SMVL) J. BRIXI seznámil výbor s vývojem situace. 

Úkol trvá, výbor o dalším postupu rozhode po dodání dokumentů od SMVL. 

 

4. Návrh statutu a stanov SMVL, plán činnosti, výbor 

Výbor SVML projednal a schválil návrh statutu SMVL. Do konání řádných voleb pověřil 

předsednictvo ve složení: Předseda J. BRIXI; místopředseda MUDr. Matěj KASAL; pokladnice 

MUDr. Šárka ODLOŽILOVÁ 

 

5. Návrh statutu a stanov Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků, plán činnosti, výbor 

Výbor prodiskutoval a schválil návrh statutu Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků. 

Do konání řádných voleb pověřil předsednictvo ve složení: Předseda Mgr. Adam PÁSLER; 

místopředseda Bc. Petra DVOŘÁKOVÁ; pokladník Bc. Petr MÜLLER 

 

 

6. 66. Konference vojenských internistů  

J. HORÁČEK informoval výbor, že přípravy konference probíhají dle plánu a v průběhu března 

dodá odkaz k sdílení na webu SVM. 

 

7. 20. Konference SVM 8.-9.11.2022 

Záštitou nad pořádáním konference budou osloveni  ŘSVZdr brig. gen. MUDr. Zoltán BUBENÍK, 

děkan FVZ plk.v.v. prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D., a ředitel ÚVN brig. gen. v.v. prof. MUDr. 

Miroslav ZAVORAL, Ph. D., provede plk.gšt.Dr.M.Bohoněk.  

Kolegové ze Slovenské republiky byli o pořádání konference informováni a přislíbili účast. Termín 

pro odevzdání přihlášek a návrhů aktivní účasti (autor/autoři, název sdělení, anotace do 500 

znaků) byl stanoven na 30.9.2022. Virtuální pořádání konference se neplánuje. Bude zajištěna 

registrace u České asociace sester. Registrační poplatek bude jednotný, a to 1000 Kč a bude 

obsahovat i účast na společenském večeru v DAP.  

Byla odsouhlasena smlouva s firmou Booster Event a předběžný rozpočet konference. Budou 

osloveny firmy se žádostí o sponzoring. 

 

 

8. Žádosti o přijetí do SVM 

Výbor odsouhlasil přijetí těchto nových členů: Antonín TŮMA; nrtm. Bc. Regina KOUŘILOVÁ, DiS; 

Ing. Michael ŠNAJDAR, DiS; npor. Mgr. Pavla SMRČKOVÁ; prap. Mgr. Adam PÁSLER; MUDr. Bc. 

Pavel HONIG, Ing. Bc. Matyáš BOHÁČ, DiS; Zuzana RYBENSKÁ; Bc. Petra DVOŘÁKOVÁ  

 



9. Round table 

P. CHMÁTAL informoval výbor o možnosti žádat o finanční podporu odborného rozvoje 

vojenského personálu: Pro rok 2022 jsou dotace již přiděleny. Žádosti o dotace pro rok 2023 

bude P. CHMÁTAL dále sledovat.  

Termín dalšího zasedání byl stanoven na 25.5.2022 od 10:00 v Hradci Králové. 

   

   

 

 Zapsal 

 pplk. doc. MUDr. Martin JAKL, Ph.D. 

 

 

  

 Předseda výboru SVM 

 plk. gšt. MUDr. Miloš BOHONĚK, Ph.D. 

 

 


