
Zápis prvního zasedání komise pro založení chirurgické sekce ČAVLMZ 
 
V Praze 14.5. 2016  
 
Přítomni: 
MVDr. Leoš Krkoška, MVDr. Tomáš Vlach, MVDr. Jan Slabý, MVDr. Tomáš 
Weidenhöfer, MVDr. Dalibor Marada, MVDr. Martin Novák 
 
Za prezidium ČAVLMZ  MVDr. Jan Hnízdo 
 
Omluveni: 
MVDr. František Luňák, MVDr. Jiří Jahoda 
 
Dr. Hnízdo nastínil komisi současný vývoj v ČAVLMZ. Bylo stručně zhodnocena 
dosavadní činnost asociace a hlavní změny po nástupu nového prezidia. Členové 
byli seznámeni s důvody vzniku nového sekretariátu, změnách ohledně míst 
konání a novém pořadateli výroční konference a byli obeznámeni s kompletním 
programem podzimní výroční konference konané v Brně. 
 
Následně předložil Dr. Hnízdo současnou vizi ohledně vzniku nových a 
restrukturalizaci stávajících odborných sekcí. 
 
Stanoveny byli tyto cíle pro chirurgickou sekci: 
 
Volební schůzese bude konat v rámci výroční konference ČAVLMZ. Vyzváni jsou 
tímto všichni kolegové a kolegyně, kteří/které chtějí participovat na vznikající 
chirurgické sekci či kandidovat aktivně do představenstva chirurgické sekce. 
Zájemci o kandidaturu do vedení chirurgické sekce mohou kontaktovat Dr. 
Hnízda písemnou formou (jan.hnizdo@seznam.cz). Do konce června bude 
sestavena kompletní kandidátka, která bude zveřejněna na stránkách ČAVLMZ a 
bude rozeslána elektronickou formou sekretariátem ČAVLMZ všem členům 
asociace.  
V rámci výroční konference bude zvoleno do vedení chirurgické sekce pět 
členů.  
 
Komise pro založení chirurgické sekce ČAVLMZ schválila jednohlasně tyto 
návrhy, které budou po zvolení představenstva předloženy k diskuzi a hlasování 
na volebním zasedání v rámci VK ČAVLMZ: 
 
Chirurgická sekce bude zaštiťovat kontinuální vzdělávání v oboru všeobecné 
veterinární chirurgie, měkkotkáňové chirurgie, ortopedické chirurgie a 
miniinvazivních chirurgických technik, ale i například  intervenční radiologie 
malých zvířat. 
Členem chirurgické sekce se může stát každý člen ČAVLMZ, členský příspěvek 
bude stanoven po zvolení nového představenstva.  
Vzdělávací akce v oboru chirurgie budou rozděleny na : 
 

všeobecná chirurgie a chirurgie pro praktiky: bude vypracován 
dvouletý modul na sebe navazujících přednášek (tři semináře ročně, 

mailto:jan.hnizdo@seznam.cz


celkem cca 30 přednášek/rok). Témata těchto přednášek budou 
stanovena na dva roky dopředu. Cílem těchto seminářů bude praktická 
výuka základních chirurgických postupů a technik pro běžnou praxi. 
Kurzy budou orientované na absolventy a kolegy, kteří si chtěji osvěžit a 
aktualizovat základní znalosti a standardizovat své operační techniky. Po 
absolvování určitého počtu těchto kurzů obdrží praktici certifikát  
(podrobnosti budou upřesněny). Lektory přednášek budou výhradně 
tuzemští přednášející, členové CHS, kteří mají v očích veterinární 
veřejnosti odborný kredit. Tyto semináře budou finančně dostupné i pro 
studenty. Participovat mohou členové asociace (zvýhodněná cena 
semináře) i nečlenové asociace. Místo konání se bude pravděpodobně 
střídat. Moduly se budou v určitých cyklech opakovat (pravděpodobně 1 x  
za 4 roky) 
Vysoce specializované semináře a workshopy (drylab/wetlab) pod 
vedením výhradně zahraničních bordovaných spíkrů. Kurzy budou úzce 
zaměřeny na aktuální problematiku, nové techniky atd. Přednášky budou 
dostupné pouze členům chirurgické sekce. Maximální počet účastníků 
bude 40-50 osob kurz.  
 
Chirurgická sekce osloví na každou výroční konferenci jednu 
mezinárodně uznávanou osobnost veterinární chirurgie, která zaštítí 
celodenní přednáškový stream na dané chirurgické téma. I zde se bude 
jednat výhradně o zahraniční přednášející. 

 
V dlouhodobém horizontu začne chirurgická sekce zpracovávat standardizace 
chirurgických postupů. Materiály z pořádných seminářů budou sloužit mimo 
jiné jako podklady pro tyto chirurgické standardy. 
 
Členové představenstva a poradní kruh dobrovolníků  budou pracovat bez 
nároku na jakoukoliv finanční kompenzaci a tyto funkce jsou výhradně 
čestné. Nárokovat si mohou členové představenstva pouze cestovné. Dále budou 
vypláceny honoráře za přednášky z rozpočtu ČAVLMZ. Výdělky ze seminářů 
budou využity výhradně k financování dalších kurzů a jsou prostředky ČAVLMZ. 
Členové představenstva CHS zajistí pro všechny  vzdělávací akce CHS vlastní 
spozory. 

 
Všechny příjmy CHS jsou příjmy ČAVLMZ, která s těmito prostředky může 
nakládat. Současně bude ČAVLMZ garantovat CHS financování všech jejich akcí 
(po schválení) ze svého rozpočtu. Pravidla pro financování vzdělávacích akcí CHS 
a dalších sekcí budou ukotveny ve stanovách ČAVLMZ. 
 
Členové představenstva se budou fyzicky scházet k jednání pouze v rámci 
výročních konferencí.  Všechna ostatní jednání budou vedena pomocí 
videokonferencí a to minimálně 3x ročně. Neformální schůze s možností 
navazování přátelských kontaktů,,prezentací a diskuzí vlastních zajímavých 
případů se budou konat 1x ročně pravděpodobně vždy v Praze.  Hlavním 
komunikačním kanálem mezi členy CHS budou pro tento účel zhotovené 
facebookové stránky. 
 



Nejbližší kroky: sestavení kandidátky a zveřejnění kandidátů do představenstva 
CHS. Zhotovení FB pro CHS a stanovení správce stránek. Organizace 
chirurgických přednášek v rámci VK ČAVLMZ. Organizace odborného semináře 
na téma korektivní osteotomie na kolenním kloubu pod vedením Dr. Petazzoniho 
(Milano) v listopadu 2016.  
 
Zapsal: 
Jan Hnízdo 
Praha, Bílá Hora 15.6.2016 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


