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Zápis ze schůzky členské základny SVVS 

 

Termín:  27. 6. 2022 

Místo jednání: online forma cestou MS Teams 

Přítomni: 

Prezidentka:         PhDr. Pavla Kudlová, PhD. 

Viceprezidenti:    Mgr. Bc. Světluše Chabrová  - omluvena  

                             Mgr. Eva Prušová  

                 doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. - omluvena 

      PhDr. Jaroslav Žďára, Ph.D. MBA 

2 členové SVVS 

 

1. Přivítání prezidentkou SVVS 

 

2. Informace o průběhu příprav konference SVVS „Kam kráčíš, sestro“ – děkan FHS 

UTB souhlasí s místem konání a s termínem akce, který je stanoven na 10. 10. 2022.  

Realizace konference v Praze v tuto chvíli není možná, z důvodu stávající politické 

situace a plánovaných komunálních voleb. Nicméně hl. město Praha je s SVVS 

v kontaktu a budoucí konference mohou být ve spolupráci se Spolkem realizovány, 

nicméně organizace striktně přes portál hl. města Prahy. 

 

3. Program konference SVVS je stanoven. 

- Hotové webové stránky konference, členové SVVS se budou touto cestou 

registrovat a dávat zpětnou vazbu o funkčnosti stránek. 

- Univerzita Tomáše Bati deklaruje pomoc při organizaci konference cestou IT 

skupiny, pedagogického stavu UTB a studentů UTB. 

- Čas konání konference byl předběžně stanoven od 9.00 do 16.00 hod. 

- Prezidentka SVVS deklarovala úmysl pozvat jako hosty konference ministry 

MŠMT, MZ, popř. jejich náměstky. Účast hlavní sestry ČR není jistá s ohledem 

na stávající politickou situaci. 



- Dr. Žďára nastínil možnost pozvání hlavní sestry AČR, plk. Jarešové, po dodání 

kontaktů bude paní plukovnice pozvána cestou prezidentky SVVS.    

 

4. Putovní výstava fotografií „Jsem sestra“ byla plánována k realizaci ve Vsetíně, 

nicméně toto bylo stornováno. V tuto chvíli jsou fotografie uloženy v depozitu FHS 

UTB ve Zlíně. Univerzita Pardubice zajistila na své náklady opětovné vytištění 

poškozených fotografií.  

Fotografie jsou v tuto chvíli plánovány k využití na dvou akcích  - Dny perioperační 

péče Zlín dne 23. 9. 2022 a dále na konferenci SVVS dne 10. 10. 2022. Další využití 

je předmětem jednání, s ohledem na vývoj situace šíření COVID 19. 

 

5. Prokázalo se, že informace o plánované konferenci SVVS nepronikají 

k potenciálním účastníkům, proto prezidentka SVVS apelovala na členy SVVS, aby 

vlastní iniciativou tuto informaci šířili dále. Konkrétní úkoly: 

- Dr. Hůsková informaci předá v nemocnici Uherské Hradiště 

- Dr. Žďára informaci předá do FNHK a UVN 

- Další členové tuto informaci budou šířit dle svých možností. 

 

6. Prezidentka SVVS vešla v kontakt s náměstkyní oš. péče FNHK, Mgr. Danou 

Vaňkovou (ČAS) a společně vytváří pracovní skupinu, realizující „Strategický cíl 

č. 3, implementace oš. péče do praxe.“ Projekt je v počáteční fázi, o dalších 

výstupech bude dr. Kudlová informovat. 

 

 

7. Tato zpráva bude zaslána všem členům spolku. 

 

Další schůzka je plánovaná na 19. 9. 2022 od 13. hodiny, opět formou online 

schůzky cestou MS Teams. 

 

 

Sepsal: PhDr. Jaroslav Žďára, Ph.D. MBA 

Ověřila: PhDr. Pavla Kudlová, PhD. 


