
S E K C I A   G Y N E K O L O G I C K E J   U R O L Ó G I E 

SLOVENSKEJ GYNEKOLOGICKO – PÔRODNÍCKEJ SPOLOČNOSTI 

SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI 

www.urogynekologia.sk 

 

Zápisnica zo schôdze Výboru Sekcie gynekologickej urológie 

SGPS SLS 

 

Dátum:  10.1.2015 
 
Miesto:  Bystrá - Tále 
 
Prítomní:  prim. MUDr. Ján Galád, predseda 
 MUDr. Tomáš Danys, PhD.,MPH, vedecký sekretár 
 
Neprítomný: doc. MUDr.Peter Urdzík, PhD.,MPH  podpredseda 
 
Program: 
1. Otvorenie schôdze a schválenie programu 
2. Vyhodnotenie volieb do Sekcie gynekologickej urológie 
3. Vyhodnotenie realizácie úloh z uložených na zasadaní výboru dňa 6.6.2014 
4. Vytýčenie nových úloh 
5. Záver 
 
Zápis rokovania: 
1.  Predseda výboru  MUDr.Galád otvoril schôdzu. Návrh programu bol schválený  

jednohlasne. 
2.   Predseda výboru MUDr.Galád vyhodnotil voľby do Sekcie gynekologickej urológie, 

ktoré prebehli v roku 2014.  Poradie podľa počtu hlasov bolo nasledovné: 
MUDr.Galád, MUDr.Danys, doc.Urdzík. Novozvolení členovia výboru si následne 
zvolili predsedu, podpredsedu a vedeckého sekretára. Pre nové funkčné obdobie aj 
naďalej zostáva predsedom MUDr.Galád a vedeckým sekretárom MUDr.Danys, 
novým podpredsedom sa stal doc.Urdzík. 

3.    Predseda výboru MUDr.Galád vyhodnotil realizáciu jednotlivých úloh z posledného 
rokovania výboru: 

 Prim.Galád informoval o situácii týkajúcej sa nadstavbovej atestácie zo subodboru 
gynekologická urológia:  koncepcia odboru gynekologická urológia bola vypracovaná 
a opakovane odovzdaná hlavnému odborníkovi MZ SR pre gynekológiu 
a pôrodníctvo profesorovi Borovskému 

 Prim.Galád informoval, že doporučené postupy  v gynekologickej urológii boli 
odoslané vedeckému sekretárovi SGPS. Výbor SGPS rozhodne, či bude žiadať MZ 
SR o ich uverejnenie vo Vestníku MZ SR alebo zváži ich publikovanie v oficiálnom 
časopise SGPS SLS. Eventualita publikácia v časopise je jednoduchšia a nevyžaduje 
žiadny schvaľovací proces, avšak  dokument by mal len odporúčací charakter, ktorý 
by nebol právne záväzný.  

 Dr.Danys referoval o probléme so žiadaním povolení na činnosť ambulancie 
gynekologickej urológie. Tento problém  rieši Vyhláška 315 Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky zo 4. novembra 2014,  ktorou sa ustanovujú určujúce znaky 
jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov. V bode 
číslo 1 sa uvádza: Gynekologická ambulancia je určená na poskytovanie 
špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore 
gynekológia a pôrodníctvo lekárom s profesijným titulom gynekológ a pôrodník. 
V gynekologickej ambulancii sa môže v rámci poskytovania špecializovanej 



2 

 

ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore uvedenom v 
predchádzajúcej vete poskytovať aj špecializovaná ambulantná zdravotná 
starostlivosť 
a) v špecializačnom odbore gynekologická urológia lekárom s profesijným titulom 
gynekologický urológ. 
Z uvedeného vyplýva, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s povolením na 
poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v gynekologickej ambulancii, 
môže na ambulancii bez toho, aby potreboval osobitné povolenie vykonávať okrem 
„základnej činnosti“ aj „súvisiace činnosti“ - v špecializačnom odbore gynekologická 
urológia 
Povinnosť požiadať o zmenu povolenia do 30.06.2015 sa vzťahuje na 
poskytovateľov, ktorí majú: 
a) vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie v špecializačnom odbore alebo 
certifikovanej pracovne činnosti v „súvisiacej činnosti“ bez toho, aby mali vydané 
povolenie na prevádzkovanie ambulancie v príslušnej „základnej činnosti“. 

 Dr.Danys informoval, že „Register operácií“ je plne funkčný na web stránke  
www.urogynekologia.sk a je v ňom registrovaných 19 pracovísk, čo sú prakticky 
skoro všetky gynekologické pracoviská realizujúce operácie pomocou syntetických 
materiálov.  Deadline zadávaní za rok 2014 je stanovený na 31.1.2015, o tejto 
skutočnosti budú všetci zodpovední upovedomení e-mailom. Vyhodnotenie za rok 
2014 je naplánované na február 2015. Do budúcnosti je dohodnuté vykonať 
porovnanie s výsledkami z Českého registra operácií. Perspektívne je plánované 
publikovať prehľad výsledkov za celú SR v odbornom časopise, pravdepodobne po 2 
alebo 3 rokoch zbierania dát. 

 prim.Galád informoval, že za Sekciu gynekologickej urológie sa mu podarilo 
prefinancovať členské poplatky do IUGA, pre členov sekcie je tak k dispozícii 
elektronická verzia časopisu International Urogynecology Journal a v prípade účasti 
na kongresoch IUGA  zvýhodnený registračný poplatok. Dr.Danys navrhol informovať 
vedeckého sekretára výboru SGPS o týchto skutočnostiach, aby bola zabezpečená 
koordinácia kolektívneho členstva SR v medzinárodných odborných organizáciách 

 výbor prerokoval plán odborných akcií na rok 2015. Na spoločnom kongrese SGPS 
a ČGPS bude samostatný blok venovaný gynekologickej urológii dňa 17.5.2015, 
koordináciou za slovenskú stranu sú poverení prim.Galád a doc.Hollý. Samostatný 
kongres na tému urogynekológia sa v roku 2015 neuskutoční. Výbor sa dohodol na 
organizácii tradičnej konferencie „Panvové dno“  na Sliači na jeseň v roku 2016. 
Kalendár všetkých podujatí s urogynekologickou tematikou je k dispozícii na  
www.urogynekologia.sk.  

 Prim.Galád navrhol zostaviť jedno číslo časopisu „Gynekológia pre prax“   na tému 
urogynekológia, kde by boli opublikované novinky z tejto oblasti, predbežne v roku 
2016. Editor čísla by bol prim.Galád. 

 Dr.Danys informoval, že komunikácia s členskou základňou prebieha formou e-
mailov, je funkčná a efektívna 

 Dr.Danys informoval, že  Sekcia gynekologickej urológie má vlastnú stránku na sieti 
Facebook, ktorá je k dispozícii na diskusie a vzájomnú komunikáciu 
 

3. Výbor vytýčil úlohy: 

 informovať sa u hlavného odborníka MZ SR prof.Borovského na aktuálny stav 
pri akreditácii subodboru gynekologická urológia, tento problém riešiť 
s kompetentnými pracovníkmi MZ SR - povererený prim.Galád a doc.Urdzík 
termín – do konca roka 2015 

 pripraviť a koordinovať urogynekologický blok prednášok na kongrese SGPS 
a ČGPS – prim.Galád, doc.Hollý  
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 zorganizovať kongres „Panvové dno“ v roku 2016, poverený prim. Galád, 
MUDr.Danys, doc. Urdzík –  v druhej polovici roku 2015 je potrebné 
skoordinovať termín tak, aby nekolidoval s medzinárodnými urogynekolo- 
gickými kongresmi 

 informovať výbor SGPS o členstve SR v IUGA – prim.Galád 

 dohodnúť zostavenie jedného čísla časopisu Gynekológia pre prax na tému 
gynekologická urológia s vydavateľstvom Samedi – prim.Galád-  termín – do 
30.4.2015 

 ďalšie rokovanie výboru Sekcie gynekologickej urológie ja naplánované počas 
kongresu SGPS a ČGPS v máji 2015. 

 
5. Predseda poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil. 
 
V Nových Zámkoch 14.1.2015   
 
Zapísal: MUDr. Tomáš Danys, PhD.,MPH 
 
Overil a schválil: prim. MUDr. Ján Galád 
 

 


