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                                   Zápis ze schůzky členské základny SVVS 

 

Termín:  9. 5. 2022 

Místo jednání: On-line 

Přítomni: 

Prezidentka:         PhDr. Pavla Kudlová, PhD. 

Viceprezidenti:    Mgr. Bc. Světluše Chabrová   

                             Mgr. Eva Prušová 

                 doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. 

                             + 8 členů SVVS  

Omluveni:  

PhDr. Jaroslav Žďára, Ph.D. 

Mgr. Monika Čajko Eibicht 

Mgr. Daniela Bartoníčková 

1. Přivítání prezidentkou a představení přítomných. 

2. Mezinárodní konference SESTRA 2022 „Kam kráčíš sestro…“ - přesun termínu a místa: 

uskuteční se 10. 10. 2022 na FHS UTB ve Zlíně (důvody: dosud nezískání odpovědi na 

dotaz ohledně uspořádání akce v budově Magistrátu Hlavního města Prahy, z důvodu 

obsazenosti ubytovacích míst v Praze uprchlíky a také finanční náročnosti pro zajištění 

cateringu i nájmu). Vedení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Fakulty humanitních studií 

akci podporuje (místo, pomoc studentů a akademických pracovníků aj.). Přítomní se ke 

změně místa vyjádřili kladně. Finanční náklady (strava a sborník příspěvků, malé 

propagační předměty aj.) budou hrazeny z konferenčních poplatků, proto i členové SVVS 

budou hradit registrační poplatek (max. 500 Kč). Pozvaní řečníci, kteří byli spraveni o 

změně termínu, budou informováni i o změně místa konání konference. Prof. Betlehema 

ještě bude informovat doc. Trešlová. Pozvánka bude upravená a vyvěšena na webových 

stránkách SVVS co nejdříve. Dr. Kudlová již zaznamenala zájem o účast na konferenci i 

mezi nečleny SVVS a mezi studenty SP Všeobecné ošetřovatelství. V této chvíli máme 



předjednány 2 partnery/ sponzory konference (Grada, Vinotéka). Prosíme členy o zapojení 

se do oslovení potenciálních sponzorů konference. Moc děkujeme!  

3. Webové stránky SVVS byly aktualizovány. Nově je zařazena na www stránkách SVVS 

záložka KONFERENCE, kam budou postupně ukládány informace o plánovaných 

konferencích. Také zde bude vložen registrační formulář na plánovanou konferenci. 

Členové SVVS byli vyzváni k tomu, aby se zapojili do fotogalerie SVVS. Mohou zaslat 

vhodné fotografie, které budou zařazeny do smyčky fotografií na úvodní stránce SVVS. 

Na stránkách bude založeno diskusní fórum na téma: Jak lze zkvalitnit praxe studentů 

VO? – zajistí dr. Kudlová. 

4. Dr. Trešlová informovala o platformě Nurses for Future – Sestry pro budoucnost 

(informace poskytla Mgr. Bartoníčková). Tuto platformu může využít kdokoli z řad sester, 

je však nutné zajistit lepší překlad. Informace o této platformě byly poslány všem členům 

SVVS, hlavním sestrám ČR, univerzitám poskytujícím vzdělávání sester. SVVS může byt 

kontaktním spojením (Mgr. Bartoníčková, doc. Trešlová) s organizátory této platformy. Dr. 

Procházková zjistí více informací z důvodu kontaktu na rakouské kolegy, protože platformu 

financuje rakouská firma. 

5. Mgr. Chabrová  se zúčastní konference „Trendy praktického vzdělávání ve zdravotnictví“, 

která se uskuteční v souvislosti s 20 lety od založení Aesculap akademie. 

6. Dr. Kudlová zajišťuje dokumentaci k ošetření fotografií „Jsem sestra“. Nyní se plánuje 

přesun fotografií z Pardubic na FHS UTB k jejich uskladnění. Fotografie budou vystaveny 

ještě minimálně na dvou akcích: 23. 9. 2022 Konference „Den perioperační péče Zlín“ a 

10. 10. 2022 v průběhu konference SVVS. Případní zájemci o zapůjčení fotografií se mohou 

obrátit na dr. Kudlovou. Diskutována byla možnost dražby fotografií, vše potřebné k tomu 

zjistí doc. Trešlová. 

7. Prezidium SVVS má zájem organizovat 1× za 2 měsíce on-line schůzku s členy tak, aby 

měli členové možnost se aktivně zapojit do dění spolku, aby docházelo k předávání a ke 

sdílení informací a nápadů. Kromě dalších by mohly proběhnout diskuse na téma: 

nedostatek sester a jeho řešení, tlak na změny a investice do VOŠ a SZŠ versus podpora 

VŠ, začleňování ukrajinských uprchlíků do ošetřovatelského vzdělávání  

a praxe, mentoring a kvalita klinické praxe aj. 

8. Na setkání Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí 

v ČR bude vznešen dotaz, zda a jak by SVVS mohl být zapojen do připomínkování 

vzdělávacích programů. 

9. Tato zpráva bude zaslána všem členům spolku. 

 

Další schůzka se členy SVVS je plánovaná online přes MS Teams na 27. 6. 2022 od 13. 

hodiny:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aYvXK5c87sPM-tK-

M2diStgB0OAmjoBCrTlCrt13DPqY1%40thread.tacv2/1649998231236?context=%7b%2

2Tid%22%3a%2203e3d621-f48e-467f-8a5a-

6b74a23db6c7%22%2c%22Oid%22%3a%22812f7a6c-d051-4401-bb07-

aad3452c5cea%22%7d 

 

 

Sepsala: doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. 

Ověřila: PhDr. Pavla Kudlová, PhD. 
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