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Zápisnica zo schôdze Výboru Sekcie gynekologickej urológie SGPS SLS 

Dátum:  9.10.2015 
Miesto:  Tále 
Prítomní:  prim. MUDr. Ján Galád, predseda 
 MUDr. Tomáš Danys, PhD.,MPH, vedecký sekretár 
 MUDr. Peter Buc, člen sekcie 
Ospravedlnený: doc. MUDr.Peter Urdzík, PhD.,MPH  podpredseda 
 
Program: 
1. Otvorenie schôdze a schválenie programu 
2. Riešenie problematiky subšpecializácie v gynekologickej urológii 
3. Plánované číslo časopisu Gynekólogia pre prax s témou gynekologická urológia 
4. Register, web stránka 
5. Plánované odborné podujatia s urogynekologickou tematikou 
6. Záver 
 
Zápis rokovania: 
1.  Predseda výboru  MUDr.Galád otvoril schôdzu. Návrh programu bol schválený  

jednohlasne. 
2.   Prim.Galád informoval o problematike riešenia koncepcie a subšpecializácie v 

gynekologickej urológii, podklady boli opakovane odoslané výboru SGPS. Vedecký 
sekretár doc. Redecha oboznámil prim.Galáda o pláne prerokovať uvedenú 
problematiku na najbližšom rokovaní výboru SGPS, ktoré je plánované na 6.11.2015. 

3.    Prim.Galád informoval o stave prípravy  časopisu „Gynekológia pre prax“ s tematikou 
urogynekológie. Zástupkyňa vydavateľstva Amedi zaregistrovala tému čísla do 
redakčného plánu na rok 2016. Prim.Galád ako hlavný editor čísla postupne oslovuje  
potenciálnych autorov článkov tak, aby boli témy článkov aktuálne a komplexne 
pokryté. 

4.        Dr.Danys informoval, že „Register operácií“ je plne funkčný na web stránke            
www.urogynekologia.sk vrátane zmien, ktoré  vyplynuli z požiadaviek zadávajúcich. 
Ku dňu 9.10.2015 bolo do registra zadaných viac ako 850 operácií s pomocou pásky 
a viac ako 350 operácii s pomocou sieťky. Čiastočne sa podarilo vyriešiť pomoc pri 
úhrade nákladov za web stránku www.urogynekologia.sk vďaka spoločnosti  
PRO.MED.CS Praha a.s.       

5. Ako výbor rozhodol na predchádzajúcom zasadaní, tradičná konferencia „Panvové 

dno“ sa bude konať na jeseň v roku 2016, ako hlavný organizátor je poverený prim. 

Galád. Po zhodnotení kalendára plánovaných medzinárodných akcií v roku 2016 

prichádza do úvahy termín na začiatok októbra 2016. Prim.Galád bol poverený 

zabezpečiť priestory v hoteli Kaskády, Sliač-Slielnica, následne bude termín 

referovaný výborom SGPS a SUS, aby nedošlo ku kolízii s ostatnými pripravovanými 

podujatiami. 

6. Predseda poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil. 
 
V Nových Zámkoch  13.10.2015 
 
Zapísal: MUDr. Tomáš Danys, PhD.,MPH 
Overil a schválil: prim. MUDr. Ján Galád 


