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Poslanie a ciele 
 
Sekcia gynekologickej urológie je integrálnou súčasťou Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej 

spoločnosti SLS, ktorej organizačne podlieha (je evidovaná pod číslom 1791).  

Sekcia má stanovené hlavné ciele:  

 zlepšiť starostlivosť o pacientky s príznakmi hyperaktívneho močového mechúra ako aj s 

inkontinenciou moču, s príznakmi porúch morfológie a funkcie panvového dna 

 rozširovať odborné poznatky z odboru gynekologická urológia medzi odbornými 

zdravotníckymi pracovníkmi a pacientkami 

 rozširovať spoluprácu medzi odborníkmi z jednotlivých odborov, najmä z odborov urológia, 

gynekológia, gynekologická urológia, všeobecné lekárstvo, geriatria, neurológia, fyziatria, 

nefrológia  a ďalšie 

 spolupracovať s partnerskými organizáciami v zahraničí 

 organizovať odborné podujatia a konferencie, zabezpečovať odbornú aktívnu účasť na 

kongresoch 

 zúčastňovať sa na celosvetových podujatiach ICS, IUGA a EUGA a iných 

 prispievať k zlepšeniu informovanosti žien publikáciami vo verejnoprávnych aj ostatných 

médiách 

 uverejňovať publikácie v odbornej literatúre 

 spolupodieľať sa a pripomienkovať pripravované legislatívne zmeny v týkajúce sa 

inkontinencie moču 

 rozširovať členskú základňu sekcie Gynekologickej urológie, pravidelná komunikácia 

a informovanosť členov sekcie 

 
Rokovania výboru 
 
V roku 2014 boli v riadnych voľbách do výboru sekcie gynekologickej urológie zvolení:  MUDr. Ján 

Galád, doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD.,MPH a MUDr. Tomáš Danys, PhD., MPH. 

Výbor pracoval v zložení: 

predseda:             prim. MUDr. Ján Galád 

podpredseda:       doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD.,MPH 

vedecký sekretár: MUDr. Tomáš Danys, PhD.,MPH 

V období 2014-2018 sa uskutočnilo 5  rokovaní výboru: 

 6.6.2014    Brno  

 10.1.2015  Bystrá 

 15.5.2015  Bratislava 

  9.10.2015 Tále 

  9.4.2016   Zlín  

 
Organizácia konferencií 
 
Sekcia gynekologickej urológie pravidelne organizuje odborné konferencie, tradíciu majú 

konferencie na Sliači, ktoré sa konajú pravidelne v dvojročných intervaloch. 

 

Prehľad odborných podujatí zorganizovaných Sekciou gynekologickej urológie:  

 12.9.2014 - V. Slovenská urogynekológia 2014, Hotel Kaskády, Sliač-Sielnica 

 



3 

 

 2.10.2015 - XII. celoštátna konferencia gynekologickej urológie, Nové Zámky 

 14.10.2016 - VI. Slovenská urogynekológia 2016, Hotel Kaskády, Sliač-Sielnica 

 

Na všetkých uvedených akciách sa aktívne zúčastnili aj špecialisti z iných odborov, najmä z odboru 

urológia, ale aj geriatria, fyziatria a iných. 

 
Prezentačná a publikačná činnosť 
 
Členovia sekcie gynekologickej urológie zostavili samostatné číslo časopisu Gynekológia pre  prax 

(2016; 14 (1)), ktoré bolo tematicky zamerané na problematiku urogynekológie. 

Okrem toho členovia sekcie publikovali články v rôznych odborných časopisoch, aktívne  vystúpili s 

prezentáciami na viacerých kongresoch na Slovensku aj v zahraničí. 

Viacerí členovia sekcie sú zároveň členmi Inkofóra, aktívne vystupujú na konferenciách tejto 

organizácie, prim. Galád a Dr.Danys sú členmi odborného výboru Inkofóra 

V rámci medziodborovej spolupráce členovia realizovali prezentácie na kongresoch praktických 

lekárov  a urológov. 

 

Spolupráca s inými spoločnosťami 
 

Sekcia gynekologickej urológie SGPS veľmi úzko spolupracuje so Slovenskou urologickou 

spoločnosťou,  kooperácia je naintenzívnejšia od zvolenia doc. MUDr.Ivana Minčíka, PhD. za jej 

predsedu. Veľký progres zaznamenala aj spolupráca so sekciou neštátnych urológov pod vedením 

MUDr.Ladislava Macka, členovia sekcie gynekologickej urológie pravidelne prednášajú na ich 

odborných konferenciách. 

 
Legislatívna činnosť 
 
Sekcia gynekologickej urológia sa aktívne zúčastňuje tvorby a pripomienkovania právnych noriem. 

Na základe výzvy výboru SGPS boli vypracované doporučené postupy v urogynekológii, ktoré boli 

odoslané prezidentovi SGPS na zapracovanie do oficiálneho právneho dokumentu.  

Na základe požiadavky členov sekcie výbor zaslal na Ministerstvo zdravotníctva SR žiadosť 

o zapracovanie kódu  312 (gynekologická urológia) do kategorizačného zoznamu pre zdravotné 

pomôcky. Tento problém je riešený v súčinnosti s hlavným odborníkom MZ SR pre gynekológiu 

a pôrodníctvo. 

Sekcia odoslala hlavnému odborníkovi MZ SR pre  gynekológiu a pôrodníctvo podklady pre 

vypracovanie právnych dokumentov obsahujúcich podmienky na získanie akreditácie školiaceho 

pracoviska v subšpecializácii gynekologická urológia, čo je podmienkou pre možnosť vykonania 

subšpecializačnej atestácie v tomto subodbore v SR.  

Na Slovensku  je  v súčasnosti  hlavným  problémom že gynekologická urológia  ako špecializačný 

odbor uvedená je, ale  v Nariadení vlády: Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 

17. septembra 2010, č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre 

špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre špecifikačné študijné programy 

a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra - nie  je     

uvedená náplň odboru a  minimálne štandardy na dosiahnutie špecializácie z gynekologickej 

urológie. 
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Vzdelávanie 
 
Členovia sekcie na svojich pracoviskách realizovali pre záujemcov o urogynekologickú problematiku 

viacero školení v oblasti diagnostiky ako aj v oblasti moderných operačných postupov, niekoľko  o 

školení sa uskutočnilo aj v zahraničí. 

Stále nedoriešeným problémom zostáva akreditácia pre subšpecializáciu v gynekologickej urológii, 

ktorú zatiaľ nemá žiadne  pracovisko v SR . Do obdobia získania akreditácie a teda možnosti 

vykonať subšpecializačnú atestáciu v SR je možné využiť ponuku ÚPMD Praha v Českej republike 

a vykonať prípravu a atestáciu na tomto pracovisku. Týmto problémom sa opakovane zaoberal 

výbor SGPS spolu s hlavným odborníkom MZ SR pre gynekológiu a pôrodníctvo, požiadať 

o akreditáciu môžu len  univerzitné  pracoviská keď bude  upravená  legislatíva. 

 
Register operácií 
 
V zmysle celosvetovej snahy  odborných spoločností (ICS, IUGA) o sledovanie a vyhodnocovanie 

peri- a pooperačných komplikácií je v SR  vytvorený a funkčný Register operácií. Do tohto registra 

môžu operatéri zadávať  realizované výkony aj s prípadnými komplikáciami, v SR sa sledujú len 

operácie s použitím syntetických materiálov (pásky a sieťky). Register slúži samotným 

operatérom na porovnanie kvality pracoviska s celoslovenským priemerom, okrem toho je 

plánované celoslovenské zhodnotenie realizovaných výkonov pri rešpektovaní zachovania 

anonymity jednotlivých pracovísk. Ku dňu 1.3.2018 je zaregistrovaných 19 pracovísk, každé z nich 

má samostatný prístup do registra. Zadávanie je výlučne online cez web stránku sekcie 

www.urogynekologia.sk. V registri nie sú zaznamenávané žiadne osobné údaje pacientok. Od  

sfunkčnenia registra do 28.2.2018 bolo zadaných celkovo 2870 operačných výkonov. 

 
Medzinárodné vzťahy 
 
Sekcia gynekologickej urológie SGPS má tradične nadštandardné vzťahy s Českou 

urogynekologickou spoločnosťou, v roku 2016 bol prim.Galád menovaný za  čestného člena 

tejto organizácie. Od  roku 2013 je SR registrovaná ako kolektívny člen IUGA (International 

Urogynaecological Association), členovia sekcie sú ako jednotlivci členmi ICS (International 

Incontinence Society) a EUGA (European Urogynaecological Association). 

 
Financovanie 
 
Sekcia gynekologickej urológie nie je samostatný právny subjekt, nemá žiadny bankový účet, 

nezhromažďuje žiadne finančné prostriedky. Všetku činnosť v rámci sekcie vykonávajú členovia 

dobrovoľne bez nároku na finančnú odmenu. Financovanie odborných konferencií bolo realizované  

v rámci SGPS a spoločností, ktoré sa podieľali na ich organizácii. 

 
Médiá 
 
Sekcia gynekologickej urológia má dlhodobo funkčnú a pravidelne aktualizovanú web stránku 

www.urogynekologia.sk, kde sú k dispozícii všetky relevantné informácie o činnosti, kongresoch, 

publikáciách, literatúre, legislatíve atď. Vďaka partnerstvu so spoločnosťou PRO.MED.CS je 

zabezpečené financovanie tejto stránky. Sekcia má aj vlastnú stránku na sociálnej sieti Facebook. 

Členovia sekcie poskytujú poradenstvo cez rôzne pacientske web stránky, čím svojimi odbornými 

radami kompenzujú negatívny obraz zdravotníctva vytváraný v rôznych  médiách a diskusných 
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fórach. Viaceré články o inkontinencii publikovali členovia sekcie aj v printových médiách pre širokú 

laickú verejnosť. 

 
Záver 
 
Sekcia gynekologickej urológie realizuje svoju činnosť v súlade so stanovami SGPS SLS, je aktívna 

vo všetkých rámcoch svojej činnosti a postupne zvyšuje počet svojich aktívnych členov. 

Pre ďalší vývoj urogynekológie na Slovensku je nevyhnutné získať akreditáciu niektorého 
univerzitného pracoviska na udeľovanie nadstavbových subšpecializácií z urogynekológie, 
dosiahnuť schválenie navrhovaných štandardných postupov, dohodnúť lepšie podmienky na 
činnosť urogynekológov zo strany zdravotných poisťovní. 
 
 
Vypracoval:  MUDr.Tomáš Danys, PhD., MPH vedecký sekretár 
 
Schválil:          prim. MUDr. Ján Galád, predseda 


