
               Agentura vojenského zdravotnictví 

 

pořádá 

 

 

      XVII. konferenci Vojenské zdravotnické služby 

na téma 

„Úkoly Vojenské zdravotnické služby v symetrickém 

konfliktu“ 

 

Konference se bude konat pod záštitou  

 

ředitele Agentury vojenského zdravotnictví 

brigádního generála MUDr. Zoltána BUBENÍKA 

a 

děkana Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany 

prof. MUDr. Pavla Boštíka, Ph.D. 

a 

ředitele Odboru vojenského zdravotnictví Sekce podpory MO 

plukovníka MUDr. Petra Krále 

 

Termín konání konference:  18. - 20. dubna 2017 

Místo konání konference:  PDA Libavá, Město Libavá 

 

 

 



Cíle konference: 

- Seznámení zdravotnického personálu rezortu obrany a dalších odborníků s novými trendy 

a postupy v medicíně a příbuzných oborech 

- Seznámení zdravotnického personálu rezortu obrany se současným stavem VZdrSl a 

s možnostmi jejího budoucího vývoje 

- Vzájemné předání zkušeností z různých druhů odborného působení zdravotníků VZdrSl 

 

Průběh konference: 

Konference bude probíhat podle tohoto rámcového harmonogramu: 

Čas Obsah zaměstnání účast Odpovídá 
18. 4. 2017 

do 14.00 

Pohotovost organizační skupiny  

Příjezd do Města Libavá, PDA Libavá 

 

organizační 

tým 

kpt. Žďára 

 

do 17.00 

Příjezd účastníků konference s pozvánkou  

k pracovnímu jednání dne 18. 4. 2017 od 17.15 hod. 

Ubytování, prodej stravenek 

 

 

 

17.15 – 18.00 
Pracovní jednání pozvaných účastníků konference. 

 

pozvaní 

účastníci 

konference 

 

18.00 – 21.00 
Večeře a neformální rozhovory 

 

pozvaní 

účastníci 

konference 

kpt. Žďára 

 

21.00 
Ukončení programu pracovního jednání 

 

pozvaní 

účastníci 

konference 

kpt. Žďára 

 

od 17.00 - 21.00 

Příjezd přihlášených účastníků konference.  

Ubytování, prodej vstupenek, občerstvení PDA. 

 

účastníci 

konference 

s platnou 

přihláškou 

 

19. 4. 2017 

 

06.30 – 07.30 
Snídaně   

07.30 – 8.45 

Prezence účastníků konference s platnou přihláškou - 

PDA  

Ubytování, prodej stravenek 

 

účastníci 

konference 
 

09:00 – 9:15 
Zahájení XVII. konference VZdrSl 

 

účastníci 

konference 

plk. Král 

plk. Hubač 

kpt. Žďára 

 

12.45 – 13.45 

Oběd 

Dokončení ubytování  

 

  

13.45 – 17.45  Pokračování přednášek dle programu konference  

plk. Král 

plk. Hubač 

kpt. Žďára 

17.45 – 19.00 Večeře 
účastníci 

konference 
 

19.00 – 02:00 Společenský večer 
účastníci 

konference 
 



Čas Obsah zaměstnání účast Odpovídá 
20. 4. 2017 

06.30 – 07.30 Snídaně 
účastníci 

konference 
 

08.00 –12:45 Pokračování přednášek dle programu konference 
účastníci 

konference 
 

12.45 – 13.45 Oběd 
účastníci 

konference 
 

  

 

 

Oblasti, kterých se bude týkat přednášková činnost: 

 

- Vojenská zdravotnická služba – současný stav a budoucnost 

- Střednědobý výhled operací NATO/EU a zapojení AČR a VZdrSl v mezinárodním 

prostředí 

- Uprchlictví – pohled ČČK 

- Zkušenosti VZdrSl z humanitárních misí 

- Zdravotnické odsuny – STRATEVAC 

- Posudková problematika 

- Systém přípravy a vzdělávání vojenských zdravotníků v rezortu obrany 

- Kazuistiky z odborné praxe 

 

 

Systém přihlášení na konferenci: 

 

- K přihlášení je využit elektronický systém 

- Elektronická přihláška je na internetové adrese www.altomedi.cz 

- Konečný termín podání přihlášky je 9. 4. 2017 

- Z důvodu systémového zpracování přihlášek není možno akceptovat jinou formu 

přihlášení se na konferenci 

 

Ubytování účastníků konference: 

- Ubytování účastníků je zajištěno cestou vojenské ubytovny Berounská 

- Z důvodu nedostatku lůžkovin je nutné, aby si účastníci přivezli s sebou spací pytel a 

prostěradlo 

- Požadavky na ubytování budou také zpracovávány cestou elektronických přihlášek 

 

 

 

 

http://www.altomedi.cz/


Stravování účastníků konference: 

- Stravování je umožněno proti zaplacení v hotovosti v den příjezdu a registrace na 

konferenci v jídelně VZ 8129 Libavá 

- Požadavky na stravování jsou součástí elektronické přihlášky 

- Prodej stravenek je zajištěn ve vstupní hale PDA Libavá v termínech: 

18. 4. 2017 od 15.00 do 17.00 

19. 4. 2017 od 7.30 do 8.45 

Další pokyny pro účastníky konference: 

- K přihlášení je nutné využít pouze elektronický formulář na internetových stránkách 

www.altomedi.cz 

- Pro VZP je nařízena ústroj vz. 95, baret 

- Vjezd civilních vozidel bez povolení do prostoru VVP je zakázán 

- K příjezdu na místo konference nařizuji použít trasu Olomouc, Šternberk, Domašov u 

Šternberka, Jílová, Město Libavá. 

Kontaktní osoba: 

 Mgr. Božena Schvach Vašinová tel.: 973 252 444, 602 742 369           

            ŠIS: bozena.schvachvasinova@sis.acr  

kpt. PhDr. Jaroslav Žďára tel.: 973 253 122, ŠIS: jaroslav.zdara@sis.acr 

 

 

Motto závěrem: 

 

 

„Podněty povzbuzující nás k učení a poznání jsou ve věcech samých, kterým se učíme a které 

poznáváme.“ 

                                                            Marcus Tullius Cicero 


