Hodnotenie činnosti Výboru Slovenskej urologickej spoločnosti za obdobie
od 6.6. 2014 do 6.6.2018
Vážení členovia
činnosti Výboru SUS za
najpodstatnejšie údaje
čo sa počas funkčného
spôsoboch:

Slovenskej urologickej spoločnosti. Prinášame Vám správu, ktorá sa týka
obdobie od 6.6.2014 do 6.6.2018. V tejto analýze sú uvedené iba
týkajúce sa našej činnosti v tomto období. Podrobné údaje o všetkom
obdobia Výboru SUS dialo ste dostávali pravidelne vo viacerých

1. Z každého zasadnutia Výboru SUS sme Vám zasielali zápisnice
2. Informácie o pripravovaných podujatiach a iných dôležitých činnostiach SUS boli vždy
uvedené na webovej stránke SUS
3. Všetci členovia SUS, ktorí mali zaregistrovanú mailovú adresu dostávali priebežne aj množstvo
ďalších informácií
Aby ste si mohli pripomenúť tieto informácie, posielame Vám v prílohe všetky zápisnice zo
zasadnutí Výboru SUS, hodnotiace správy prezentované na Plenárnych schôdzach a zápisnice
z Plenárných schôdzi SUS.
Stručný prehľad týkajúci sa činnosti Výboru Slovenskej urologickej spoločnosti 2014-2018:
V júni 2014 na 21. Výročnej konferencii SUS v Nitre boli oznámené výsledky korešpondenčných
volieb do Výboru SUS. Následne sa členovia novozvoleného Výboru stretli na svojom prvom
zasadnutí dňa 6.6.2015 .Na tomto zasadnutí bol po diskusii a predstavení svojich povolebných
plánov zvolený predseda, podpredseda a vedecký sekretár. Ostatné funkcie vo Výbore boli bližšie
špecifikované a doplnené na ďalších zasadnutiach Výboru SUS. Rozdelenie funkcií vo Výbore SUS
na prvom zasadnutí :
Predseda
Podpredseda a súčasne vedecký sekretár
Tajomník Výboru

Doc. MUDr. Ivan Minčík, Phd
Prof. MUDr. Ján Švihra, PhD
MUDr. Peter Kertés

Členovia Výboru :

Prof. Peter Bujdák, PhD
Doc. MUDr. Frederico Goncalves
MUDr. Ladislav Macko
MUDr. Roman Sokol
MUDr. Martin Hrivňák,PhD
Prim.MUDr. Vladimír Baláž,PhD

Dozorná rada :

predseda

MUDr. Igor Milichovský
MUDr. Marek Brezovský, PhD
MUDr. Viliam Kubas

V novembri 2016 písomne požiadal prof. MUDr. Peter Bujdák,CSc. o uvoľnenie z funkcie. Novým
členom Výboru SUS sa na základe výsledkov volieb z roku 2014 stal MUDr. Jozef Marko. Výbor SUS
na zasadnutí dňa 11.2.2017 schválil zmeny v štruktúre vedenia SUS. Do funkcie druhého
podpredsedu SUS bol vymenovaný MUDr. Ladislav Macko.
Po svojom zvolení sa členovia Výboru pravidelne stretávali na zasadnutiach, ktorých sa
uskutočnilo celkove 30. Okrem pravidelných zasadnutí, ktorých dátumy su uvedené v tabuľke
bolo aj jedno mimoriadné zasadnutie členov Výboru dňa 20.2.2015 v Bratislave na ktorom sa

prejednalo napísanie Listu prezidentovi SR, ktorý sa týkal vyjadrenia nášho nesúhlasu s novelou
zákona č. 577/2004 Zz. o rozsahu zdravotnej starostlivosti.
Všetky zasadnutia Výboru SUS boli predsedom Výboru vopred pripravené pričom program
a dátumy stretnutí boli konzultované tak, aby vyhovovali väčšine členov Výboru. Celková účasť
členov Výboru na zasadnutiach v hodnotenom období bola až 84,5%. Na všetkých stretnutiach
bol Výbor uznašania schopný, preto sa vždy o každom prerokovanom probléme hlasovalo
a výsledok hlasovania bol uvedený v zápisnici. Všetky zápisnice boli následne členmi Výboru
skontrolované a odsúhlasené. Po odsúhlasení bola každá zápisnica odoslaná mailovou poštou
všetkým členom Slovenskej urologickej spoločnosti. Týmto postupom sme chceli dosiahnúť , aby
činnosť Výboru bola transparentná a členovia SUS boli dostatočne informovaní o našej činnosti.
Na fungovaní mailovej komunikácie s členmi SUS má veľkú zásluhu Dr. Macko, ktorý vypracoval
aktuálny zoznam mailových adries členov Slovenskej urologickej spoločnosti.

Tabuľka 1. Dátumy zasadnutí Výboru SUS, miesto konania, počet prítomných

Dátum zasadnutia

Miesto

Počet prítomných

6.6.2014

Nitra

9

4.7. 2014

Hronsek

9

11.9. 2014

Bratislava

9

8.11. 2014

Donovaly

7

10.1.2015

Bystrá

7

13.3.2015

Nitra

8

25.4. 2015

Donovaly

6

29.5.2015

Bratislava, SLS

5

10.6. 2015

Prešov

9

12. 9. 2015

Stará Lesná

7

7.11. 2015

Donovaly

6

23.1. 2016

Martin

9

19.3. 2016

Pezinok

8

14.5. 2016

Vigľaš

8

15.6. 2016

Žilina

8

30.9. 2016

Trenčianské Teplice

9

5.11. 2016

Bratislava

6

9.12. 2016

Zvolen

9

11.2. 2017

Donovaly

8

17.3. 2017

Jasná

6

5.5. 2017

Zvolen

6

11.5. 2017

Bratislava

9

7.6. 2017

Trenčianské Teplice

8

23.9. 2017

Valčianská dolina

6

8.12. 2017

Donovaly

6

19.1.2018

Štrbské Pleso

7

23.2. 2018

B.Bystrica

5

7.4.2018

Tále

7

21.4. 2018

Donovaly

7

6.6. 2018

Tále

9

Okrem toho sa Výbor SUS pravidelne vyjadroval k veľkému množstvu problémov aj pomocou
internetovej diskusie. Táto metóda komunikácie sa v činnosti Výboru osvedčila a priniesla rýchlu
realizáciu stanovísk Výboru k aktuálnym problémom, ktoré bolo potrebné riešiť mimo pravidelné
zasadnutia Výboru.
Hneď od začiatku činnosti Výboru SUS boli prerokované otázky pokračovania vzájomnej
spolupráce ČUS a SUS najmä v oblasti edukačnej aktivity rezidentov a mladých urológov. Potvrdila
sa vzájomná výmena vyzvaných prednášok a prednášok mladých urológov na výročných
konferenciách ČUS a SUS, podporila sa účasť 10 rezidentov (ubytovanie a registračný poplatok
nebudú platiť ako to bolo doposiaľ) na výročných konferenciách.
Dohodli sa možnosti odbornej stáže českých rezidentov na urologických pracoviskách na
Slovensku (Banská Bystrica, Prešov a Martin) a naopak v Českej republike. Navrhnutá dĺžka kurzov
bola 2-4 týždne a jednotlivé výbory pripravili návrhy na financovanie týchto stáži. Táto aktivita
bola neskôr rozšírená o ponuky zo strany Maďarskej a Poľskej urologickej spoločnosti Predseda
SUS incioval prítomnosť zástupcov rezidentov na zasadnutiach Výboru SUS a Výbor SUS podporil
vznik pracovnej skupiny Mladých urológov.
Na zasadnutí výboru SUS 10.9.2014 v Bratislave bola členmi výboru schválená manažérka SUS
PhDr. Ivana Fedurcová, PhD, ktorá mala na starosti koordináciu činnosti výboru a administratívnu
činnosť SUS. Počas tohto zasadnutia sa Výbor stretol zo zástupcami MZ SR. Generálny riaditeľ
sekcie zdravotnej starostlivosti MZ SR (MUDr. M. Mikloši, PhD.) informoval prítomných členov
Výboru o príprave vyhlášky, v ktorej budú stanovené podmienky na zlepšenie prístrojového
vybavenia lôžkových urologických oddelení, zriadenie JIS pri urologických oddeleniach i personálnom
obsadení. Predmetom diskusie bolo i prerokovanie prípravy Národného programu diagnostiky
a liečby karcinómu prostaty. Bohužiaľ ani jednu z týchto úloh MZ SR doposiaľ nesplnilo.

Výbor SUS postupne prerokoval a vyjadril sa k činnosti jednotlivých pracovných skupín , ktoré sú
zriadené pri MZ SR a do ktorých Výbor SUS delegoval jednotlivých členov. Zprávy o činnosti týchto
kategorizačných komisií boli pravidelne hodnotené na zasadnutiach Výboru. Výbor vypracoval
pravidlá na výber organizačných agentúr na prípravu jednotlivých odborných podujatí:
1. Odborný program jednotlivých podujatí bude vopred prerokovaný na Výbore SUS
2. Výbor SUS sa vyjadrí k organizačnému zabezpečeniu podujatia, pri väčších podujatiach sa
uskutoční tender na organizátora podujatia
3. Pred odborným podujatím bude Výborom SUS prerokovaná ekonomická analýza
nákladov na podujatie s následným vyúčtovaním po jeho ukončení.
4. Kratšie podujatia ako jeden den, ktoré budú garantovane pod hlavickou SUS a Výborom SUS
schvalenym garantom, ktory bude zodpovedný za odborný program

Podľa týchto pravidiel prebehli tendre na týkajúce sa organizácie EBU zasadnutia v Bratislave a 22.
Výročnej konferencie SUS v Prešove -2015, Žiline 2016, Trenčianských Tepliciach 2017 a pri príprave
jubilejnej 25. výročnej konferencie na Táloch. Začiatkom každého kalendárného roka sme
spracovali kalendár podujatí , ktorý bol vždy prezentovaný na webovej stránke SUS. Cieľom
prehľadne usporiadaného kalendára podujatí bolo priniesť členom SUS dostatok informácii
o odborných aktivitách SUS a zabrániť termínovej duplicite, ktorá bola v minulosti nedostatočne
koordinovaná. Jednotlivé podujatia mali určených zodpovedných garantov z členov Výboru.
Výbor sa opakovane zaoberal možnosťami stabilizácie ekonomickej situácie v rámci grantových
príspevkov jednotlivých spolupracujúcich farmaceutických spoločností, pričom sa členovia Výboru
kriticky postavili k Cenníku SLS podľa ktorého sa účtuju poplatky (až 30%) za jednotlivé podujatia.
Cenník bol schválený predsedníctvom SLS 16.12 2010. Výbor sa na svojom mimoriadnom
zasadnutí dňa 29.5.2015 touto problematikou zaoberal. Zasadnutie bolo spoločné s právnymi,
ekonomickými a organizačnými zástupcami SLS. Výsledkom stretnutia bola ústna dohoda
o minimalizovaní poplatkov vyžadovaných zo strany SLS, pričom Výbor deklaroval stanovisko, že
tento problém ostáva do budúcnosti otvorený a budú sa hľadať riešenia na ekonomické
osamostatnenie SUS.
Výbor SUS pokračoval v medzinárodných aktivitách Slovenskej urologickej spoločnosti, ktoré boli
zastupované na úrovni Európskej urologickej spoločnosti predsedom SUS a na úrovni European
Board of Urology vedeckým sekretárom. Obidvaja sa zúčastnili všetkých aktivít, ktoré
s medzinárodnou činnosťou SUS súvisia. Predseda sa zúčastnil pravidelných rokovaní zástupcov
národných spoločnosti počas kongresov EAU v Madride, Krakove a Noordwijku, Londýne a Kodani..
Benefitom pre mladých urológov bola dohoda, ktorá sa uskutočnila na stretnutí s exekutívou EAU.
EAU vytvorí podmienky a podporí stáže mladých slovenských urológov na renomovaných
zahraničných pracoviskách v trvaní troch mesiacov až jedného roka.
Výbor SUS pripravil veľké množstvo odborných podujatí . Z nich najdôležitejšie boli výročné
konfrencie SUS : 2015 Prešov, 2016 Žilina, 2017 Trenčianské Teplice a 2018 Tále., zasadnutie EBU
v roku 2016 v Bratislave, štyri ročníky školy mladých urológov, Vesicofórum ( od roku 2017
Funkčná urológia), Onkofórum ( od roku 2016 Onkourologické sympózium).
Medzi najvydarenejšie podujatia , ktoré organizoval Výbor SUS patril medzinárodný
workshop zameraný na komplexnú diagnostiku a liečbu Urolitiázy- EULIS (6th COMPREHENSIVE
EULIS WORKSHOP ON UROLITHIASIS), ktorý sa uskutočnil 4.-5. novembra 2016 v Bratislave.
Súčasťou tohto podujatia boli priame prenosy z operačných zákrokov v Prešove a B. Bystrici.
Účastníci podujatia mohli počas prenosov priamo komunikovať s operatérmi a diskutovať
jednotlivé zákroky. Toto podujatie prinieslo Slovenskej urológii vysoké medzinárodné ocenenie
nielen od predsedu sekcie EULIS prof. Saricu, ale aj všetkých zahraničných lektorov. Prínosom

podujatia bolo aj to, že všetci slovenskí prednášatelia mali svoje prezentácie v anglickom jazyku
a diskusia k prednáškam mala rovnaký priebeh

V priebehu každej výročnej konferencie boli hlavným odborníkom MZ SR Prim. Dr. Balážom,
PhD prezentované štatistiky operačných výkonov na lôžkových oddeleniach. Predmetom správ
hlavného odborníka MZ SR pre Urológiu bolo podanie informácií o operačnej aktivite urologických
lôžkových zariadení na Slovensku vo vybratých operačných činnostiach za daný rok. Cieľom týchto
správ je poukázať na operačnú aktivitu jednotlivých pracovísk, vyhodnotiť trendy, vyhodnotiť ako
zvláda slovenská urologická obec zavádzanie nových technológií do operačnej praxe a v neposlednom
rade vyhodnotiť kde sme s našou prácou spokojní a v ktorej oblasti musíme pridať, resp. zmeniť naše
postupy
Sekcia neštátnych urológov vykazovala počas hodnoteného obdobia pod vedením podpredsedu
Výboru SUS MUDr. L. Macka výraznú odbornú, legislatívnu a spoločenskú aktivitu. Členovia tejto
sekcie sa pravidelne stretávali 2x ročne na pracovných konferenciách, ktoré mali vysokú odbornú
a organizačnú úroveň. Okrem vedeckých prednášok sa pravidelne riešili otázky ambulantnej
činnosti. Členovia sekcie sa zapojili do prípravy Registračných listov pre urologické výkony
a v tejto súvislosti predseda ekcie MUDr. Macko intenzívne koordinuje s MZ SR záverečné práce
na dokončení všetkých zaradených výkonov.
Na jeseň 2014 došlo k znovu naštartovaniu aktívnej činnosti rezidentov v urológii pri Slovenskej
Urologickej Spoločnosti. Ako prvý krok bola urobená zmena pravidiel a podmienok registrácie členov
ako i zmena názvu, vznikla tak pracovná skupina pri SUS - Mladí Urológovia. Výbor SUS získal na
túto činnosť edukačný grant vo výške 19.000 Eur. Tento grant bol použitý na uhradenie nákladov
spojených s absolvovaním zahraničných odborných stáží v trvaní do 1 mesiaca, uhradenie nákladov
spojených s účasťou mladých urológov na Výročných konferenciách SUS, ako aj na uhradenie
účasti na domácich a zahraničných vzdelávacích podujatiach a kurzoch. Ďalšou dôležitou aktivitou
uhradenou z tohto grantu, boli Školy Mladých Urológov v B. Bystrici, Jasnej a v Prešove.
Podmienkou členstva je členstvo v SUS, zaradenie do atestačného programu urológia, resp. atestácia
z urológie, vek do 40 rokov a vyplnenie registračného formulára. Cieľom pracovnej skupiny je
vzdelávanie mladých lekárov v odbore urológia. Zámerom je taktiež poskytovanie zásadných
medicínskych a organizačných informácií o dianí a novinkách v urológii na Slovensku i vo svete.
Ďalším dôležitým cieľom je vytváranie vzájomných profesionálnych a priateľských kontaktovV
súčasnosti má táto skupina 98 členov, z toho 55 rezidentov, čiže neatestovaných urológov
zaradených v atestačnom programe urológia a 43 atestovaných urológov do 40 rokov.
Klinická urológia, časopis Slovenskej urologickej spoločnosti začal v roku 2015 vychádzať vo
vydavateľstve A-medi, ktoré prebralo aktivity vydavateľstva Samedi. Až na zmenený dizajn zostáva
zachovaná pôvodná koncepcia časopisu. Pravidelný príspevok SUS na časopis Klinická urológia
v rokoch 2014- 2017 bol ročne 2400 Euro + 1400 Euro na abstrakty
Cieľom webovej stránky SUS bolo ponúknuť členom SUS elektronickú platformu na získanie
všetkých dôležitých informácií o dianí v našej urologickej obci. tento cieľ sa nám darí plniť v
požadovanej kvalite.
Naši členovia sa aktívne zúčastňovali všetkých Central European meetingov, ktoré boli
organizované v Krakowe -2014, Budapešti- 2015, Viedni -2016 a v Plzni – 2017.

V rámci Európskeho týždňa urológie, sa Výbor SUS každoročne podieľal na zorganizovaní tlačových
besied za účasti zástupcov tlačových médií a televízie. Pri týchto stretnutiach boli zástupcom tlače
prezentované údaje týkajúce sa epidemiológie, diagnostiky a liečby jednotlivých ochorení
uropoetického traktu s cieľom prezentovať odbor Urológia v kontexte zrozumitelnom širokej
verejnosti. V roku 2015 na takejto tlačovej sa zástupcovia SUS vyjadrili aj k protónovej liečbe
karcinómu prostaty ako nevhodnému liečebnému postupu. Tento postoj SUS bol po konzultácii
s hlavným odborníkom MZ SR pre radiačnú onkológiu doc. MUDr. P. Dubinským, PhD prezentovaný aj
na stránke SUS. Hlavným dôvodom tohto stanoviska je medicínska nevhodnosť tohto spôsobu
terapie a neadekvátne vysoké náklady na liečbu.
Doc. Minčík v spolupráci so zástupcami SLS vypracoval Štatút medaily Profesora Vladimíra
Zvaru, ktorá sa na návrh Výboru SUS stala v roku 2016 najvyšším ocenenením SUS a bude
udeľovaná pri životných jubileách významných členov SUS. Pri tejto príležitosti bola medaila
Profesora Vladimíra Zvaru udelená prof. Horňákovi ( in memoriam), prof. Klimentovi a v roku 2017
prof. Dvořáčkovi. Umeleckú prípravu a výrobu tejto pocty veľmi úspešne realizoval prof. P. Bujdák.
V roku 2015 spracoval Výbor SUS podklady týkajúce sa žiadosti Slovenskej urologickej
spoločnosti, ktorou SUS požiadala o začlenenie medzi Európske urologické spoločnosti ktoré
akceptujú Guidelines EAU. Na základe tejto aktivity bola SUS začiatkom roku 2016 zaradená medzi
odborné spoločnosti, ktoré sa riadia závermi evidence based medicíne, ktoré sú uvedené v
Giudelines EAU. Táto skutočnosť je v súčasnosti potvrdená na stránke EAU
( uroweb.org/guidelines/endorsement/).
V novembri 2016, sa zasadnutia Výboru SUS 7.11.2016 zúčastnili primári väčšiny lôžkových
urologických pracovísk. Bohužial tohto dôležitého pracovného stretnutia sa nezúčastnil ani jeden
z pozvaných prednostov z univerzitných urologických kliník.
„ Odštartovala“ sa diskusia o problémoch lôžkových pracovísk a Výbor SUS prediskutoval
s kolektívom primárov materiálno-technické zabezpečenie urologických pracovísk na Slovensku
a problematiku budovania JIS. Prítomní členovia Výboru a primári oddelení sa zhodli v názore, že je
potrebné vypracovať nové podklady týkajúce sa minimálného prístrojového vybavenia jednotlivých
lôžkových oddelení a dokončiť legislatívne postupy pre existenciu JIS v rámci určených lôžkových
urologických oddelení. V diskusii bola zdôraznená potreba zmeny financovania lôžkových
pracovísk, s nutnosťou zavedenia DRG systému. V tejto diskusii pokračovali primári lôžkových
oddelení spolu s Výborom SUS na druhom spoločnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 14.5.2016
vo Vigľaši.
Dozorná Rada od zvolenia nového výboru SUS pracovala v zložení: MUDr. Igor Milichovský,
MUDr. Marek Brezovský, MUDr. Viliam Kubas. Na 1. stretnutí Výboru SUS v Nitre v júni 2014 si
Dozorná rada hlasovaním určila svojho predsedu, ktorým bol zvolený MUDr. Igor Milichovský.
Na každom zasadnutí Výboru SUS bol vždy prítomný aspoň jeden zástupca Dozornej rady, ktorý
nezasahoval do rokovania , ale monitoroval jeho priebeh a bol prítomný pri jednotlivých
hlasovaniach. Dozorná rada nezistila žiadne porušenie stanov SUS a ani iné nedostatky.

Na záver hodnotiacej správy o činnosti Výboru Slovenskej urologickej
spoločnosti za obdobie od 6.6. 2014 do 6.6.2018 sa chcem poďakovať všetkým členom
Výboru SUS a vysoko vyzdvihnúť ich obrovský entuziasmus a veľkú ochotu s akou sa
snažili vytvárať zmysluplnú náplň činnosti Slovenskej urologickej spoločnosti. Veríme, že
Vám táto pomerne obsiahlá, kolektívna práca Výboru SUS priniesla dostatok
možností ďalšieho odborného vzdelávania a v neposlednej rade aj prehĺbenia
vzájomných pracovných a osobných kontaktov.

doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
predseda SUS

