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Zápisnica zo schôdze Výboru Sekcie gynekologickej urológie SGPS SLS 

Dátum:  9.4.2016 
Miesto:  Zlín 
Prítomní:  prim. MUDr. Ján Galád, predseda 
 doc. MUDr.Peter Urdzík, PhD.,MPH  podpredseda 
 MUDr. Tomáš Danys, PhD.,MPH, vedecký sekretár 
 
 
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. Plánované odborné podujatie s urogynekologickou tematikou 
5. Záver 
 
Zápis rokovania: 
1.  Predseda výboru  prim.Galád otvoril schôdzu. Návrh programu bol schválený  

jednohlasne. 
2.   Prim.Galád informoval o problematike riešenia subšpecializácie v gynekologickej 

urológii. Na základe aktuálnych informácií výbor doporučuje opakovane podávaný 
návrh aktualizovať v zmysle Prílohy č.1 k vyhláške č.84/2016 Z.z. zo dňa 9.2.2016. 
Výbor poveruje prim.Galáda pripraviť a zrealizovať podanie návrhu na Ministerstvo 
zdravotníctva SR oficiálnou cestou podľa platnej legislatívy. 

3.    Prim.Galád informoval o stave prípravy  časopisu „Gynekológia pre prax“ s tematikou 
urogynekológie.  Posledný článok je v štádiu odovzdávania, boli zabezpečené 
a odovzdané články v požadovanom  počte a rozsahu. Podľa informácií od 
kompetentnej pracovníčky vydavateľstva by sa malo jednať o číslo 1/2016. 

4. Prim.Galád informoval o stave príprav tradičnej konferencie „VI. Slovenská 

konferencia urogynekológie 2016“, ktorá sa uskutoční 14.10.2016. Kongresové 

priestory hotela Kaskády Sliač-Sielnica sú na uvedený termín rezervované, hlavní 

prednášatelia boli oslovení a oboznámení s termínom konferencie.  Dr. Danys 

informoval o propagácii: web stránka  konferencie bude na www.urogynekologia.sk, 

kde bude samostatná podstránka kongresu so všetkými informáciami, programom 

a online prihlasovaním. Na stránke www.sgps.sk je umiestnený banner s preklikom, 

informácia s preklikom je aj na www.gynstart.cz a www.sus.sk a bude aj na soc. sieti 

Facebook. Prvá informácia a program budú rozoslané aj mailing listom gynekológom, 

urogynekológom a urológom. 

5. Predseda poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil. 
 
V Nových Zámkoch  10.4.2016 
 
Zapísal: MUDr. Tomáš Danys, PhD.,MPH 
Overil a schválil: prim. MUDr. Ján Galád 


