
Zápis z jednání prezidia 

Termín: 13. 2. 2017, 10.00 – 14.30 hod.  

Místo jednání: Hradec Králové 

 

Přítomni:  

Prezidentka: Mgr. Jana Maňhalová, R.N.  

 

Viceprezidenti:  Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., R.N.  

                           Mgr. Daniela Bartoníčková, R.N.  

 

Kontaktní osoby:  

Mgr. Jiří Kaas  

kpt. PhDr. Jaroslav Ţďára  

Mgr. Šárka Fedorcová  

Mgr. Irena Přibylová   

 

Omluveni: Mgr. Libuše Winklerová, R.N., Bc. Dominika Kalánková, Mgr. Kristýna 

Toumová, Bc. Lucie Vařeková, Mgr. Bc. Světluše Chabrová, Mgr. Květoslava Slabáková, Bc. 

Jan Neugebauer. 

 

 

1. Zahájení – prezidentka SVVS Mgr. Jana Maňhalová – apelování na důleţitost našich 

setkání. Shrnutí konaných konferencí v Olomouci, Libavé a Plzni – pozitivní ohlasy. 

2. Mgr. Martin  Krause z důvodu pracovních záleţitostí odstoupil ze sekce kontaktních osob 

pro SVVS.  

3. Schválení novely 96/2004 Sb. – stále se řeší zablokování, záleţí na tom, zda senát schválí 

novelu, či neschválí. Text finální novely zákona není k dispozici – nutná strategie pro 

sehnání finální verze a rozporování některých ustanovení novely. 

4. Zpracování editoriálu pro časopis Ošetrovatelstvo (Mgr. Jana Maňhalová, Mgr. Zdeňka 

Mikšová, Ph.D.), který by měl být dostupný jak v českém, tak anglickém jazyce 

v květnovém čísle letošního roku (2017). 

5. Nutnost vytvoření databáze názorů / prohlášení, kterými bude SVVS moci disponovat – 

zvláště, jak vidí současnou situaci sestry z praxe – úkol pro všechny, veškeré myšlenky, 

názory, postřehy nutno zasílat jiţ nyní prezidentce SVVS Mgr. Janě Maňhalové. 

6. Řešení navázání spolupráce s Centrem civilizačních chorob – moţnost poskytnutí členům 

SVVS 20 % slevy na veškeré sluţby spojené s poradenstvím v oblasti primární prevence. 

Dále také návrhy na vytvoření dalších benefitů pro členy. 

7. Navázaní spolupráce s ostatními organizacemi – osloveni Grada, B-braun, Menalind. 

Grada přislíbila v rámci připravované koference pro kaţdého člena SVVS slevy na knihy. 

Se všemi další domluveny další benefity v průběhu následujících dvou let od navázání 

spolupráce. 



8. Rozběhnutí sekce sympatizantů – ujasnění textu a náleţitostí, které budou pro SVVS 

potřebné. Spuštění naplánováno na 17. 5. 2017. 

9. Řešení webových náleţitostí - propojení webových stránek se stránkami facebookovými, 

přidávání medailonků významných osobností na webové stránky po týdnu, vytvoření 

webového videa – představení SVVS (lepši pochopení pro lidi – zajistí prezidentka SVVS 

Mgr. Jana Maňhalová). Úprava osnov medailonků. 

10. Schůze hlavních sester proběhne dne 16. 5. 2017 v 10,00 v Praze - představení novely 

96/2004 a navazujících právních předpisů – Vyhlášky o činnostech, Vyhlášky 39/2005 

aj.– pouze pro zvané!  

11. Příprava konference SVVS v září 2017, místo konání České Budějovice. Pozvánka bude 

vytvořena nejpozději do konce měsíce května 2017. Konference by měla obsahovat 2 

základní celky (zvané přednášky, studentská sekce). Návrhy zvaných přednášek: děkanka 

ZSF JCU (prof. PhDr. Valérie Tóthová Ph.D.), PhDr. Martin Šamaj,  Bc. Tomáš Válek, 

DiS., MUDr. David Marx, Ph.D., PhDr. Martina Šochmanová, MBA, zahraniční účastník, 

zástupce z právní oblasti  a další. Dále byl diskutován název konference (např. Sestra dnes 

a zítra, Transformace mediálního obrazu sestry, Sestra: profesionálka,…) – nutno dořešit 

nejpozději do 18. 5. 2017 (veškeré návrhy nutno zaslat prezidentce SVVS, poté proběhne 

mailová diskuze).  

12. Plány kontaktních osob do budoucna: 

- Mgr. Jiří Kaas – získat podporu sester se středním vzděláním…návrh – napsat 

osobní vyjádření k situaci, kde by bylo zdůrazněno, ţe dřívější vzdělání na 

SZŠ bylo kvalitní, absolventek si váţíme, ale obáváme se úrovně vzdělání 

4+1….. 

- Mgr. Fedorcová – sepia online  - proběhla diskuse. Konstatována náročnost 

zapojení se do sepie online. Kolegyně dále navrhla: anketu pro odbornou 

veřejnost na téma proč se nezapojují do spolku; předloţila, ţe 600 Kč 

členského příspěvku je moc. 

- kpt. PhDr. Jaroslav Ţďára – help desk pro studenty – porada pro závěrečné 

práce studentů – odloţeno, bude se řešit v rámci příštího setkání. Úkol – získat 

informace  od hlavní sestry. 

- Mgr. Přibylová – poznámka k výši příspěvků (600 Kč je hodně) a k dalším 

věcem. 

- Nutnost dořešení sponzoringu. Bude zapotřebí finančně vypořádat návrh 

LOGA SVVS – uhradit návrh, který byl dodán, uzavřít smlouvu/ dohodu a 

sanace webhostingové domény. Mikšová zajistí kontakt na tiskárnu – tvůrce 

loga, Maňhalová zajistí administrativní a finanční vyřešení. 

13. Spolupráce s Ameca (zaměřuje se na VŠ vzdělávání), s Lenkou Šnajdrovou – vzájemná 

podpora na webu 

14. Budování a rozšíření členské základny – úkol pro všechny. 

15. Plány – příprava jednání pléna – návrhy na změny ve stanovách, volby prezidia – 

kandidáti, volby komisí (disciplinární, kontrolní). Text navrhne Mgr. Zdeňka Mikšová, 

https://www.zsf.jcu.cz/Members/tothova


Ph.D., Mgr. Libuše Winklerová do 30. 5. 2017, rozeslání Mgr. Daniela Bartoníčková / Bc. 

Dominika Kalánková – nejpozději do 5. 6. 2017. Nutno dát dohromady zprávu o činnosti 

SVVS, za niţ odpovídá Mgr. Jana Maňhalová. 

16. Zadány úkoly všem: 

- Zajištění dalších kontaktních osob 

- Oslovení osob pro vytvoření medailonků 

- Distribuce propagačních materiálů SVVS v rámci celé ČR. 

17. Závěr jednání + fotodokumentace.  

18. Stanoven datum příštího jednání – 6. 8. 2017 v Olomouci. 

 

Sepsala: Mgr. Daniela Bartoníčková  

Ověřily: Mgr. Jana Maňhalová, R. N., Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., R.N. 
 


