
Zápis ze schůze výboru ČAAK 16.2.2021 

 

Přítomní: 

prof. MUDr. Petr Oštádal, Ph.D., FESC; prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.; MUDr. Jiří Karásek;  

MUDr. Petr Lokaj, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Malík, CSc.; MUDr. Michal Pazderník, Ph.D.;  

MUDr. Vratislav Pechman; MUDr. Jan Přeček, Ph.D., FESC; prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D., 

FESC; MUDr. Anna Valeriánová, Ph.D.; MUDr. Dagmar Vondráková, Ph.D. 

Omluveni: prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.; MUDr. Jaroslav Ulman; MUDr. Michael Želízko, CSc. 

 

 odsouhlasení zápisu z minulé schůze (schváleno: 8 pro, 1 se zdržel) 

 ČAAK na sjezdu ČKS 2021 

- P. Ošťádal odprezentoval předběžné časové zařazení bloků ČAAK 

v plánovaném programu výročního sjezdu ČKS, bez výhrad 

 Sociální sítě 

- M. Pazderník, konzultace s J. Přečkem 

- návrh založit FB stránku asociace, není nezbytně nutná každodenní 

aktivita, zatím střídmé pojetí 

- vkládání příspěvků i navazujících komentářů lze omezit 

- založení účtu jednohlasně odsouhlaseno, realizace se ujme M. Pazderník, 

A. Valeriánová, J. Přeček 

 Stav účtu ČAAK 

- aktuální stav účtu asociace je dostačující pro pořádání prezenční 

konference i bez sponzorské podpory, tento zůstatek je dlouhodobě 

považován za optimální 

 Volby do ČSIM 

- aktuálně probíhá první kolo voleb, byla by vhodná podpora kandidátů z řad 

členů ČAAK v těchto volbách, případně kandidátů, díky kterým by bylo 

možné prohloubit vzájemnou spolupráci 

- z důvodu omluvené absence J. Bělohlávka navrženo řešení tohoto bodu 

per rollam 

- J. Přeček se spojí v první řadě s J. Bělohlávkem a následně bude 

formulován hromadný email členům výboru 

 Oslovení členské základny ČAAK 

- J. Přeček – obeslat online dotazník aktuálním členům asociace stran jejich 

očekávání, zájmů souvisejících s účastí v asociaci, vzdělávání pod záštitou 

ČAAK 

- P. Ošťádal a J. Přeček formulují náplň dotazníku, návrh bude předán 

členům výboru 

 Různé 

- vzdělávací program připravený pod vedením R. Rokyty zaslán emailem, je 

využitelný i jako samostatný vzdělávací program v rámci přípravy na 

kardiologickou atestaci 

 

 Termín další schůze výboru: 16.3.2021 11:00 hodin 



Zapsala: Bc. Denisa Ebelová 

Schválil: prof. MUDr. Petr Oštádal, Ph.D., FESC, předseda výboru ČAAK 

 

 

 


