
Zápis ze schůze výboru ČAAK 19.1.2021 

Přítomní: 

prof. MUDr. Petr Oštádal, Ph.D.; FESC; prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.; prof. MUDr. Martin 

Hutyra, Ph.D.; 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. Jaroslav Ulman; MUDr. Anna Valeriánová, Ph.D.; MUDr. Dagmar Vondráková; MUDr. 

Michael Želízko, CSc. 

Omluveni: 

MUDr. Jiří Karásek 

 

 představení členů nového výboru 

 schválení zápisu ze schůze 7.12.2020 

 schváleno výborem jednohlasně 

 kooptace prof. Rokyty do výboru ČAAK (bez hlasovacího práva) 

 schváleno výborem jednohlasně 

 Příprava 19. konference AK (KV) 

 výbor se kloní k prezenční variantě, pokud možno smluvně ošetřit 

minimalizaci storno poplatků (D. Ebelová, L. Klímová) 

 předseda programového výboru: J. Bělohlávek 

 programový výbor: M. Pazderník, J. Přeček, M. Hutyra, J. Malík, 

M. Želízko 

 schváleno výborem (11 ano, 1 se zdržel) 

 předseda organizačního výboru: P. Ošťádal 

 organizační výbor: P. Lokaj, A. Valeriánová, D. Vondráková, 

V. Pechman, J. Ulman, R. Rokyta 

 schváleno výborem jednohlasně 

 Vzdělávací program v AK 

 zašle po schůzi P. Ošťádal (z roku 2017, potřeba aktualizovat), 

z původního vzdělávacího programu lze alespoň vycházet 

 jednání s Českou společností IM (zisk informací, zda do vzdělávacího 

programu IM lze zařadit program ČAAK, případně jaké jsou možnosti 

zařazení akutní kardiologie do IM), oslovit Ministerstvo zdravotnictví 

 zahájení jednání schváleno výborem jednohlasně 

 Prezentace ČAAK na sociálních sítích (M. Pazderník) 



 založení FB stránky ČAAK (odkazy na studie, quidelines, vlastní 

publikace v oblasti akutní kardiologie, pozvánky na akce); jak stránku 

podporovat? Aktivita členů výboru, interaktivita (komentáře, diskuze) 

 téma na další schůzi, vizi připraví M. Pazderník 

 Newslettery ČAAK (J. Bělohlávek) 

 propojení aktivit NL a sociálních sítí? 

 k červnu končí smlouva se současnou společností zajišťující NL 

 aktivita k převzetí, zájemci se mohou přihlásit v rámci další schůze 

 na další schůzi J. Bělohlávek představí EduKardio, také aktivita, kterou 

by mohl výbor převzít 

 Různé 

 termín další schůze 16.2.2021 11:00 hodin 

 

Zapsala: Bc. Denisa Ebelová 

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


