SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Zápisnica
zo zasadnutia Výboru a Revíznej komisie SGPS (13-2/2022) konaného
dňa 26. 5. 2022 o 17,00 hod z príležitosti VIII. společného kongresu SGPS SLS a ČGPS ČLS
JEP v Bratislave
Výbor:
Prítomní: doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD., prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc., doc.
MUDr. Ivan Hollý, PhD., MUDr. Peter Kaščák, PhD., doc., MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.,
doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD., prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc., doc. MUDr.
Martin Redecha, PhD., MUDr. Mikuláš Redecha, PhD., doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc., doc.
Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., (11)
Neprítomní: MUDr. Jozef Adam, PhD., prof. MUDr. Ján Danko, CSc., prof. MUDr. Peter
Urdzík, PhD. (3)
Revízna komisia:
Prítomní: prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MUDr. Tomáš Danys, PhD., (2)
Neprítomný: MUDr. Marian Tholt (1)
Hostia: Štefánia Kamenická - riaditeľka CA KAMI (1)
Program: 1. Otvorenie, prezencia a schválenie programu
2. Kontrola uznesení
3. Informácie o aktivitách od posledného zasadnutia
4. Voľby do výboru a revíznej komisie na roky 2022-2026
5. Hospodárska uzávierka za rok 2021
6. Príprava volieb predstaviteľov SGPS a výročnej členskej schôdze
8. Organizačno-technické zabezpečenie VIII. spoločného kongresu
9. Rôzne
1. Prítomných privítal prezident SGPS Doc. Redecha, konštatoval, že výbor je uznášania
schopný, je prítomných 11 riadnych a jeden čestný člen výboru. Ako hosť je prítomná p.
Štefánia Kamenická, riaditeľka CA KAMI, spoločnosti, ktorá technicky zabezpečuje
nastávajúci spoločný kongres. Predložený návrh programu prítomní jednomyseľne
schválili.
2. Vedecký sekretár prečítal uznesenia z predošlého zasadnutia výboru ktorý konštatoval, že
uznesenia boli splnené.
3. Predstavitelia spoločnosti a hlavný odborník prof. Borovský konštatovali, že od
posledného zasadnutia sa okrem bežnej činnosti nevyskytli mimoriadne aktivity alebo
požiadavky.
4. Prezident a vedecký sekretár informovali výbor o prebiehajúcich voľbách do výboru
a revíznej komisie. Úlohy a termíny určené pre voľby boli doteraz presne plnené podľa
Prezident: Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
Vedecký sekretár: Prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc.

Sekretariát: I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
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predchádzajúcich uznesení a pokynov výboru. V súčasnosti prebieha návrat vyplnených
volebných lístkov od členov spoločnosti na adresu Sekretariátu SLS (do 31. 5. 2022).
Volebná komisia je zvolaná na 7. 6. 2022 o 9,00 hod. na Sekretariát SLS, kde budú
zrátané jednotlivé hlasy zo všetkých platne vyplnených vrátených volebných lístkov
a vyhodnotené výsledky volieb. Tie budú predsedom volebnej komisie oficiálne
zverejnené na výročnej členskej schôdzi 17. 6. 2022 o 17,00 hod. v Nižnej na Orave pri
príležitosti konania odborného podujatia Analýza perinatálnych výsledkov v SR za rok
2021. Pred výročnou schôdzou sa uskutoční aj prvé zasadnutie novozvoleného výboru
a tajná voľba prezidenta a vedeckého sekretára.
Uznesenie: 107-13/2022
5. Doc. Martin Redecha predložil výboru a revíznej komisii kompletnú hospodársku
uzávierku SGPS za rok 2021. Uzávierka bola už predtým podrobená posúdeniu a kontrole
nezávislej audítorskej spoločnosti DPF, pričom neboli zistené žiadne nedostatky.
Uznesenie 108-14/2022
6. Výbor sa zaoberal prípravou výročnej členskej schôdze, ktorá sa uskutoční v Nižnej (viď
bod 4 zápisnice). Schôdzu povedie odstupujúci prezident Doc. Redecha. Jej programom
bude okrem štandardných náležitostí aj správa výboru o činnosti za volebné obdobie
2018-2022, po ktorej nasleduje správa o činnosti revíznej komisie. Predseda volebnej
komisie prednesie správu o priebehu a výsledky volieb, rovnako aj správu o tajnej voľbe
predstaviteľov nového výboru. Novozvolený prezident prednesie základné predstavy
a trendy rozvoja odbornej spoločnosti na nasledujúce štyroch obdobie.
7. Prezident kongresu doc. Redecha a riaditeľka CA KAMI, p. Štefánia Kamenická,
informovali prítomných o príprave a konaní VIII. spoločnej konferencie SGPS a ČGPS
v Bratislave. Už krátko pred začiatkom zasadnutia výboru sa skončili všetky štyri
workshopy, ktoré mali veľmi zdarný priebeh. Samotný odborný program začína v piatok
27. 5. 2022, kde postupne budú nasledovať jednotlivé odborné bloky podľa rozpisu
v programe. Blok perinatálnej medicíny je rozdelený pre veľký záujem do 3 časti.
Odborné bloky lekárov prebiehajú v hlavnej sále Incheby A, zároveň sa začína hneď po
nostnom otvorení konferencie aj blok sestier a pôrodných asistentiek v sále B.
Spoločenský večer sa uskutoční 27. 6. 2022 v priestoroch Starej tržnice. Na úvod večera
budú slávnostne odovzdané čestné ocenenia oboch spoločností a budú vyhodnotené aj
výsledky posterovej sekcie. Stravovanie účastníkov konferencie je zabezpečené
cateringovou spoločnosťou v priestoroch konania konferencie. Priebeh a konanie
konferencie je po odbornej aj organizačnej stránke kompletne zabezpečené. Pravidelná
doprava z hotelov do miesta konania konferencie je taktiež zabezpečená.
Uznesenie: 109-15/2022)
8. a. Doc. Redecha informoval výbor o konanom volebnom zasadnutí EBCOG (European
Board and College of Obstetrics and Gynaecology), kde bola doc. Krištúfková zvolená do
vedenia tejto organizácie EBCOG Executive ako zástupca východnej Európy. Výbor
zároveň súhlasí s preplatením nevyhnutných nákladov doc Krištúfkovej súvisiacich
s cestou do Bruselu. Uznesenie: 110-16/2022
b. Doc. Krištúfková informovala o stave príprav materiálu na MZSR o optimalizácii siete
nemocníc.
b. Doc. Krištúfková oboznámila výbor s pripravovanými štandardnými postupmi pre
hypertenzné ochorenia v tehotnosti.
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Uznesenia:
107-13/2022: Výbor súhlasí s predneseným návrhom konania výročnej členskej schôdze,
ktorá sa bude konať v Nižnej 17. mája 2022.
108-14/2022: Výbor SGPS bez pripomienok súhlasí s predloženou účtovnou uzávierkou
SGPS za 2021.
109-15/202022: Výbor SGPS berie na vedomie organizačno - technické zabezpečenie
VIII. spoločného kongresu SGPS SSLS a ČGPS ČLS JEP v Bratislave.
110-16/2022: Výbor súhlasí s preplatením nákladov doc. Krištúfkovej na rokovaní
EBCOG v Bruseli.
V Bratislave, 26. 5. 2022.

Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
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