
Zápis komise pro založení 
 

České společnosti veterinární dermatologie 

 
při ČAVLMZ 

 
ze schůzky dne 28.6.2016 v Hradci Králové 

 

Přítomni: 
MVDr. Gabriela Zelinková, MVDr. Martin Kolafa, MVDr. Otakar Novák, MVDr. 
Stanislav Počta, Ph.D. 
 

Omluveni: 
MVDr. Zlata Hošková, Ph.D., MVDr. Anna Goldsbrough Tvrdá, MVDr. Martina 
Plodíková, MVDr. Kateřina Kaděrová, MVDr. Radek Kašpar 
 

Dr. Počta seznámil přítomné s novými aktivitami ČAVLMZ včetně činností 
jednotlivých sekcí a potřebou vzniku dermatologické sekce. 
S nepřítomnými byly cíle dermatologické sekce probrány telefonicky již před konáním 
zasedání komise. 
 

Na této schůzce byly vytyčeny následující cíle: 
 

• organizovat jednodenní dermatologické semináře 2-3 ročně 
 organizovat jednodenní workshopy se zaměřením na základní vyšetřovací 

metody 
• zřídit na internetových stránkách ČAVLMZ vlastní podstránku s možností 

přístupu všech veterinárních lékařů, dále zaheslovanou část pouze pro členy 
dermatologické sekce s možností přístupu k vědeckým publikacím a anotacím, 
příp. zajímavým kazuistikám 

• účast na vysoce odborných seminářích budou mít přednostně členové 
dermatologické sekce 

• zajištění sponzorů na podporu kontinuálního vzdělávání 
• spolupráce se SSVD při pořádání seminářů, aktivní spolupráce s ESVD 

• předběžný výběr vhodných mezinárodně uznávaných spíkrů v horizontu 2-3 
let 

• úzká spolupráce s ČAVLMZ při organizování aktivit dermatologické sekce 
• výběr vhodných témat prostřednictvím ankety mezi veterinárními lékaři 
 
 

Členem České společnosti veterinární dermatologie (ČSVD) se může stát každý člen 
ČAVLMZ. Členský příspěvek bude stanoven na výroční konferenci. Volební schůze 
ČSVD se bude konat na výroční konferenci v Brně, kde bude zvoleno 3-5 členné 
představenstvo. Stanovy ČSVD budou předloženy rovněž na této schůzi a budou 
vypracovány v podobném znění jako v jiných sekcích ČAVLMZ. Zájemci o 
kandidaturu se mohou přihlásit do 31.7.2016 písemně u dr. Počty na 
stanislav.pocta@seznam.cz. Volební listina pak bude zveřejněna na stránkách 
ČAVLMZ a bude rozeslána všem členům asociace. Členové představenstva budou 
pracovat bez nároku na honorář, hrazeno bude pouze cestovné a honoráře za 

mailto:stanislav.pocta@seznam.cz


přednáškové aktivity. Schůzky představenstva budou omezeny na výroční konferenci 
1x ročně, porady a organizační záležitosti budou řešeny především elektronickou 
formou. 
 

Komise pro založení ČSVD s entuziasmem jednohlasně schválila předložené cíle. 
Nepřítomní byli informováni tímto zápisem. 
 
 

Zapsal: MVDr. Stanislav Počta, Ph.D. 
 

V Trutnově 29.6.2016 


