
                                                                                     

                                                                               

 

                                                                               Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester  

                                                                               J. Boreckého 1167/27, 370 00 České Budějovice                            
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                                   Zápis z jednání prezidia SVVS 

 

Termín: 10.3.2018, 10.30 hod. – 14,10 hod. 

Místo jednání: Praha 

 

Přítomni: 

Prezidentka:     Mgr. Jana Maňhalová, Ph.D., 

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

                          Mgr. Libuše Winklerová, 

                          Mgr. Daniela Bartoníčková, 

                doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. 

 

1. Zahájení – prezidentka SVVS.                       

2. Úkoly z předchozího jednání pléna:   

- Zpráva o hospodaření bude k dispozici pouze pro členy SVVS po přihlášení, 

- logo SVVS – nyní je zaplacen návrh ve výši 6 452,-Kč, dále budou zakoupena 

autorská práva ®, která máme potvrzena PhDr. Evou Procházkovou, Ph.D., další 

plánované výdaje 7000,- Kč, 

- finalizace Finančního řádu SVVS. 

3. Prezentace aktivit od minulého jednání Prezidia: 

A)  Mgr. Jana Maňhalová, Ph.D.: 



a) účast na konferenci „Mezioborový infektologický seminář“ – propagace 

SVVS prostřednictvím odborné přednášky o SVVS, posteru, workshopu, 

závěrečné diskuze, navázaní kontaktu s pracovníky hospicové péče, výstupem 

z této konference bude článek, ve kterém budeme mít úvodní slovo a který vyjde 

a bude prezentován i na našem webu v květnu 2018, 

b) předání informací členům SVVS a prezidiu o hlasování per rollam za účelem 

schválení finančního řádu SVVS, 

c) rozeslání 1. výzvy členům SVVS k zaplacení členského příspěvku, 

d) propagace SVVS na FB – zajištění tři kontaktních osob z řad studentů, 

e) oslovení sponzorů na plánovanou konferenci v květnu 2018, 

f) prezentace SVVS pro členy prezidia, nyní se finalizuje, 

g) propagace Spolku na konferencích: Libavá, Praha – Motol, Plzeň, 

h) rozeslání 1. samostatné výzvy členům SVVS k zaplacení členského 

příspěvku, 

i) upozornění na problematické vztahy s médii včetně nedodržení podmínek pro 

spolupráci. 

 

B) Mgr. Daniela Bartoníčková: 

a) vytvoření nových záložek na webu – archiv, aktuality,  

b) propagace SVVS na FB, 

c) zpracování nabídky spolupráce pro VŠ vzdělané sestry, 

d) zpracovávání novinek odeslaných kontaktními osobami z řad studentů, 

e) oslovení osob pro medailonky ze zahraničí. 

 

C) Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.: 

a) finalizace textu návrhu Finančního řádu SVVS, komunikace se členy prezidia, 

zapracování návrhů, 



b) komunikace s MZČR stran získání statutu „připomínkové místo“ – zamítavá 

odpověď hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA. - viz Příloha č. 1, 

c) připomínkování v rámci legislativního procesu MZČR: 

- vyhláška o zdravotnické dokumentaci, 

- návrh Kvalifikačního standardu pro dětské sestry, 

-návrh Koncepce ošetřovatelství – komunikace s AVVNZP s ohledem na 

doporučení hlavní sestry MZČR Vyjádření za SVVS – viz Příloha č. 2, 

d) komunikace se členy prezidia – připomínkování návrhů oslovení 

pacientských organizací a dotazníkového šetření. 

 

D) Mgr. Libuše Winklerová: 

a) aktualizace a finalizace textu Stanov SVVS a jejich umístění na web, 

b) revize zápisů ze zasedání na základě výzvy Mgr. Daniela Bartoníčkové, 

c) navázání spolupráce s pacientskými organizacemi, 

d) tvorba dotazníku pro účely získávání informací od pacientských organizací. 

 

E) doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.: 

a) evidence členské základny a členských poplatků včetně administrativy, 

b) zajištění medailonku – Radkin Hoznák, aj.  

 

4. Sumarizace úkolů pro jednotlivé členky prezidia: 

A) Mgr. Jana Maňhalová, Ph.D.: 

a) propagace Spolku na konferencích, 

b) prezentace pro potřeby členů prezidia k propagaci Spolku bude k dispozici od 

1.4.2018, 

c) do 31.3.2018 podat daňové přiznání za rok 2017, 



d) zpracování cestovních příkazů členů prezidia do 17.3.2018, 

e) rozeslání 2. samostatné výzvy členům SVVS k zaplacení členského 

příspěvku, 

f) propagace SVVS na FB, 

g) oslovení dalších sponzorů na plánovanou konferenci v květnu 2018, 

h) rozeslání žádosti pro sponzory všem členům prezidia. 

 

B) Mgr. Daniela Bartoníčková: 

a) opětovné oslovení zahraničních sesterských organizací (ICN aj.) – do 

31.3.2018 ve spolupráci s doc. PhDr. Marií Trešlovovou, Ph.D., 

b) správa webových stránek SVVS. 

 

C) Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.: 

a) účast na připomínkovém procesu legislativy ke Koncepci ošetřovatelství, 

b) zajištění administrace výpočtu cestovních náhrad, 

c) připomínkové řízení v rámci legislativních procesů MZ ČR. 

 

D) Mgr. Libuše Winklerová: 

a) zahájení pilotního šetření dotazníku pro pacientské organizace od 1.4 do 

30.4.2018 (zajištění místa konání šetření, souhlas pacientů s výzkumným 

šetřením, souhlas organizace aj.), 

b) kontakt s fotografem Jindřichem Štreitem stran spolupráce, pracovní název 

„Bez sestry to nejde“ pozvednutí role sestry (pečovatelka, manažerka..), 

c) jednání s pacientskými organizacemi - recipročně loga pacientských 

organizací na webech, vzájemná propagace akcí, administrace, spolupráce 

smlouvou. 

 



E) doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.: 

a) opakované oslovení zahraničních sesterských organizací (ICN aj.) – do 

31.3.2018 ve spolupráci s Mgr. Danielou Bartoníčkovou,  

b) zajištění seznamu evropských organizací sester – do příštího jednání, 

e) návrh na medailonky od pacientů - osnova. 

 

5. Různé: 

- návrh na vytvoření uložiště fotografií pro potřeby členů prezidia k propagaci 

SVVS – Mgr. Daniela Bartoníčková, 

- oslovení osob pro medailonky – všichni členové,  

- sjednocení odpovědí členů prezidia při E-mailové komunikaci -  vepsat do 

předmětu přesný název a termín, napsat datum pro odpovědi, na dotaz nebo 

připomínkování návrhů,  

- webové stránky - spuštění sekce „ připomínky z prezidia“   

- dne 12.5.2018 na mezinárodní den sester zajistit veřejné poděkování všem 

sestrám prostřednictvím médií, krátkého videa – zajistí Mgr. Jana Maňhalová, 

Ph.D. 

 

 6. Závěr: 

- příští jednání 24. 5. 2018 v Olomouci. 

 

Sepsala: Mgr. Libuše Winklerová 

Ověřila: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. 

 

 

 



 

*Příloha č. 1 

Vážená paní doktorko, 

  

k vašemu dotaz sděluji následující. Dle Legislativních pravidel vlády jsou materiály 

postupovány do mezirezortního připomínkového řízení všem povinným připomínkovým 

místům. Nad rámec povinností ministerstva dále oslovuje ministerstvo profesní sdružení a 

odborné společnosti, kterých se daný právní předpis dotýká. Postup ministerstva při 

vypořádávání připomínek k právním předpisům je řádné. Vzhledem k tomu, že jsou 

v připomínkových místech zastoupeny všechny odbornosti nelékařských povolání, 

ministerstvo nepovažuje za nutné připomínková místa dále rozšiřovat o další společnosti, 

sdružení či spolky.  

Doporučujeme, abyste se k materiálům, které zasíláme do mezirezortního připomínkového 

řízení, vyjadřovala prostřednictvím AVVNZP. 

  

S pozdravem 

  

Alice Strnadová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*Příloha č. 2  

Hodnocení návrhu Koncepce ošetřovatelství v rámci připomínkového řízení za SVVVS (koncepce 

předložena MZČR) 

Celkové hodnocení předloženého návrhu: 

1. Předložený návrh není koncepcí oboru, která by měla obor 

charakterizovat, specifikovat jeho poslání, místo v systému věd a 

představovat vize týkající se směřování oboru do budoucna. 

2. Text je nekoherentní v explikaci pojmů a termínů vztahujících se 

k ošetřovatelství, ošetřovatelské péči, člověku, kterému je 

ošetřovatelská péče poskytována (nebo komunitě) a ke zdraví a 

nemoci. Některá slovní sdělení se několikrát opakují (např. podpora 

a upevňování zdraví), mnohá sdělení jsou nepodstatná – 

nicneříkající, zbytečná (např. odkazy na legislativu). Text obsahuje 

gramatické chyby, např. není shoda podmětu s přísudkem. 

3. Návrh ve svém obsahu postrádá např. zmínku o pracovnících 

v ošetřovatelství, ale o jejich vzdělávání se naprosto obecně a navíc 

chybně zmiňuje.  

4. Návrh řeší jen výzkum v řízení a managementu, zcela opomíjí 

výzkum v oboru ošetřovatelství. 

5. Ostatní připomínky a náměty jsou uvedeny v textu – viz podbarvení, 

přeškrtnutí, okomentování - červená barva písma. 

Závěr:  

Předložený návrh Koncepce ošetřovatelství neodpovídá současnému pojetí ošetřovatelství 

ve světě. Nenavazuje a nerozvíjí Koncepce ošetřovatelství České republiky z roku 1998 a 

2004. 

 


