
Zápis z 1. zasedání nového výboru a revizní komise ČGGS dne 20. listopadu 

2019 v Hradci Králové 

Přítomni členové výboru (dle abecedy bez titulů):  Katarina Bielaková, Dana Hrnčiariková, Božena 

Jurašková, Astrid Matějková, Martina Nováková, Renáta Petrová, Ingrid Rýznarová, Milan Stolička, 

Zuzana Šnajdrová, Eva Topinková, Hana Vaňková, Pavel Weber, Jiří Zajíc 

Přítomni členové revizní komise: Zuzana Boháčová, Milena Bretšnajdrová,  

Nepřítomni: Helena Kajtmanová, Zdeňka Polzerová,   

Dále přítomni členové výboru a RK na předchozí volební období (viz zápis předchozího výboru a 

RK).  

1. Výbor je usnášeníschopný 

2. Předsedkyně a předseda volební komise prim. Forejtar informují o výsledcích voleb – viz 

zápis o volbách, tabulka s výsledky a zápis předchozího výboru 

3. Nově zvolený výbor schválil, že členů výboru bude nadále 13, členové revizní komise v tomto 

funkčním období budou 4. (Tedy výbor ustoupil od losování, či hlasování mezi členy, kteří 

získali ve volbách stejné počty hlasů).  

 

4. Jakožto vítěz voleb byla na pozici Předsedkyně výboru navržena a jednomyslně schválena 

MUDr. Božena Jurašková, Ph.D 

 

5. Předsedkyně nového výboru poděkovala celému dosavadnímu výboru za jeho činnost. 

 

6. Výbor rozhodl, že čestnými členy výboru nadále zůstanou: Doc. MUDr. Iva Holmerová, CSc., 

MUDr. Ivo Bureš,  MUDr. Milan Forejtar      

 

7. Na návrh nově zvolené předsedkyně a po krátké společné diskusi bylo složení výboru 

jednomyslně schváleno takto:  

1. místopředseda: MUDr. Jiří Zajíc 

Místopředsedkyně pro akutní péči: MUDr.Katarina Bielaková,Ph.D, MBA 

Místopředsedkyně pro dlouhodobou péči: MUDr. Martina Nováková 

Vědecká sekretářka: Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. 

Pokladník: MUDr. Renáta Petrová 

Členové výboru: Prof. MUDr. Pavel Weber, CSc., MUDr. Milan Stolička, Ph.D,  

MUDr. Hana Vaňková, Ph.D, MUDr. Astrid Matějková, MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D, 

MUDr. et Mgr. Dana Hrnčiariková, Ph.D, MUDr. Zuzana Šnajdrová 

 

8. Předsedkyně revizní komise: MUDr. Zdeňka Polzerová, MBA 

9. Členové revizní komise: MUDr. Zuzana Boháčová, MUDr. Helena Kajtmanová, MUDr. 

Ingrid Rýznarová 

 

10. Zastupováním výboru v European Geriatric Medicine Society, EuGMS, byla pověřena 

MUDr. Hana Vaňková, Ph.D. 

11. Jednáními v rámci lékové politiky byli pověřeni MUDr. Milan Stolička Ph.D., (za následnou 

péči), MUDr. Jiří Zajíc (za akutní péči) a MUDr. Astrid Matějková (za ambulantní péči) 

12. Vedení redakční rady časopisu Česká geriatrie a gerontologie bylo ustanoveno takto:  

1. číslo v kalendářním roce: Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. 

2. číslo: MUDr. Božena Jurašková, Ph.D 

3. číslo: MUDr.Katarina Bielaková,Ph.D, MBA 



4. číslo: MUDr. Martina Nováková 

Jmenovanými bylo navrženo, aby každý člen výboru napsal do časopisu aspoň jeden článek 

ročně a dle možností se podílel na recenzování časopisu.   

 

13. Předsedkyně výboru MUDr. Božena Jurašková, Ph.D vyzvala všechny členy výboru, aby jí 

poslali své návrhy aktivit, kterým se chtějí v rámci práce ve výboru věnovat.  

 

14. Výbor se bude scházet nejméně čtyřikrát do roka a to nejen na velkých kongresech. 

K zasedání jsou obecně nejméně vhodné pondělky a pátky.  

Zasedání výboru pro rok 2020 byla schválena takto:  

28.1.2020 ve 12  v Praze (zajistí resp. upřesní Prof. Eva Topinková) 

18.3.2020 na kongresu v Brně (upřesní Prof. Pavel Weber) 

na začátku června 2020 v Hradci Králové 

na konci září 2020 v Praze 

na začátku listopadu 2020 na kongresu v Hradci Králové 

 

15. Mezi Prioritami výboru pro toto funkční období byly pojmenovány: spolupráce s praktickými 

lékaři a ostatními odbornými společnostmi, práce na doporučených postupech, dostupnost 

geriatrických ambulancí ve všech okresech, postupně aktualizovat webové stránky 

společnosti, větší podíl výboru na odborných akcích. 

16. Členové výboru  předali své e-mailové adresy ke vzájemné komunikaci i ke zveřejnění na 

webových stránkách ČGGS. 

17. Bylo diskutováno udělování ceny Jaroslava Přehnala – je potřeba ujasnit kritéria hodnocení a 

způsob schvalování ceny včetně způsobu důstojného předávání (? na každém kongresu, 

současně je potřeba se domluvit na charakteru ceny jako takové (cena + čestná „Přehnalova“ 

přednáška, ev. jen přednáška jako pocta). V rozhodnutí bude vzat zřetel na ostatní ceny 

udělované v rámci ČLS J.E.Purkyně.  

18. Byla diskutována potřeba vyžádat seznam členů ČGGS – ČLS J.E.Purkyně.  

 

Zapsala:  Zuzana Šnajdrová 

 

 


