
Zápis ze zasedání výboru Společnosti vojenské medicíny ČLS JEP dne  

12. září 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:  

Předseda revizní komise: 
 

plk.v.v. MUDr. Stanislav KONŠTACKÝ, CSc. přítomen 

Člen vědeckého výboru 
20. konference SVM 

plk.v.v. doc. MUDr. Miloš SOKOL, Ph.D., 
MBA 

přítomen 

Zástupce sekce mladých 
vojenských lékařů 

kpt. MUDr. Jan BRIXI omluven 

Zástupce sekce nelékařských 
zdravotnických pracovníku 

prap. Mgr. Adam PÁSLER omluven 

 

Program: 

1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu č.6 ze schůze výboru SVM konané dne 25.5.2022 
3. 66.konference vojenských internistů 19.-21.10.2022 (J. HORÁČEK) – aktuality, program 
4. Úkol č.2: 20. konference SVM 8.-9.11.2022 (M. BOHONĚK, M. JAKL, J. BRIXI) 

a. organizační příprava, smlouva s f.Booster Event, rozpočet, sponzoři, dosud 
přihlášení 

b. příprava programu konference, zatím obdržená abstrakta 
i. 8.11.2022 program Sekce mladých vojenských lékařů – témata 

ii. 9.11.2022 hlavní programový den – témata 
5. Žádost o dotaci pro nestátní neziskové organizace (P.CHMÁTAL) 
6. Sekce mladých voj.lékařů – aktuality (J.BRIXI). Sekce NLZP – aktuality (A. PÁSLER) 
7. Projednání návrhu předsednictvu ČLS JEP na udělení Čestné medaile ČLS JEP brig. gen. 

v.v. doc. MUDr. L. KLEINOVI, CSc. 
8. Žádosti o přijetí do SVM a aktualizace databáze členů  
9. Round table 

 

 

 

 

 



Jednání: 

1. Úvod 

Předseda výboru M. BOHONĚK zahájil jednání v 9:30. Výbor schválil navrhovaný program. 
 

2. Kontrola zápisu č.7 ze schůze výboru SVM konané dne 25.5.2022 

Bez připomínek. 
 

3. 66. konference vojenských internistů 19.-21.10.2022 

J. HORÁČEK informoval výbor, že přípravy konference probíhají dle plánu. Program konference je 

již částečně připraven. 
 

4. 20. konference SVM 8. - 9.11.2022 

a. organizační příprava, smlouva s f. Booster Event, rozpočet, sponzoři, dosud 
přihlášení 
Organizace probíhá dle plánu. Nabídky sponzorů jsou uspokojivé.  
Počet přihlášených ještě nenaplňuje kapacity konference, očekávají se další přihlášení 
před uzávěrkou. Prodloužení uzávěrky bude zváženo podle finálního počtu 
přihlášených. 
Plk. ŠLECHTA podpořil konání konference. Budou znovu osloveni pracovníci center 
zdravotních služeb, vojenských nemocnic a kolegové ze Slovenské republiky.  
Bude oslovena agentura služeb s požadavkem na zajištění autobusu. Zajistí 
P. CHMÁTAL. 
 

b. příprava programu konference, zatím obdržená abstrakta 
Aktuální návrh programu konference je shrnut v příloze. 

 

5. Žádost o dotaci pro nestátní neziskové organizace 

Výbor prodiskutoval a schválil znění žádosti podané přes Jednotný dotační portál. Výbor poděkoval 

P. CHMÁTALOVI za iniciativu při zajištění financí potřebných k fungování SVM. 
 

6. Aktuality sekce mladých vojenských lékařů a sekce nelékařských zdravotnických pracovníků 

Vzhledem k nepřítomnosti zástupců obou sekcí nebylo téma projednáno. Dle e-mailového sdělení 

zástupců sekcí nejsou témata vyžadující neodkladné projednání. 
 

7. Projednání návrhu předsednictvu ČLS JEP na udělení čestné medaile ČLS JEP JEP brig. gen. v.v. 
doc. MUDr. L. KLEINOVI, CSc. 

J. HORÁČEK představil životopis doc. Leo KLEINA a přednesl návrhu předsednictvu ČLS JEP na 

udělení čestné medaile ČLS JEP. Výbor návrh bez připomínek jednomyslně schválil. 
 

8. Žádosti o přijetí do SVM a aktualizace databáze členů  

Výbor odsouhlasil přijetí těchto nových členů: Ing. Michael ŠNAJDAR, DiS; por. Bc. Jiří NÉMA 
 

9. Round table  

M. BOHONĚK seznámil výbor s průběhem letošního ročníku soutěže MEDCUP. Výbor tuto 

akci považuje za přínosnou k rozšíření povědomí o válečné medicíně.   

    

 Zapsal 

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

 

  

 Předseda výboru SVM 

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

 


