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Zápisnica zo schôdze výboru Slovenskej spolo čnosti pre úrazovú chirurgiu konanej 
dňa 12.05.2016 v hoteli Partizán, Tále 

 

 

 

Prítomí členovia (v abecednom poradí bez titulov) 

 

Burda Rastislav 

Cibur Peter 

Gajdoš Radomír 

Kitka Miroslav 

Šimko Peter 

 

Ospravedlnení: 

Kuchta Ján 

Vajczíková Silvia 

 

 

 

Program : 

 

1. Určenie zapisovateľa  a schválenie programu 
2. Voľby funkcií členov výboru SSUCH 
3. Stanovenie volebného obdobia 
4. Návrh redakčnej rady elektronického časopisu "TRAUMA" 
5. Voľby delegáta SSUCH do UEMS  
6. Predĺženie inštitucionálneho členstva v ESTES 
7. Príprava publikácií 
8. Rôzne 

 

 

Ad 1. 

Schôdza výboru sa konala bezprostredne po skončení odborného programu 19. Kongresu úrazovej 
chirurgie v hoteli Partizán na Táloch. Členovia výboru poverili prezidenta spoločnosti vypracovaním 
zápisnice a jednomyseľne schválili program rokovania. 



2 

 

 

Ad 2. 

Prítomní členovia výboru jednohlasne zvolil MUDr. Radomíra Gajdoša za predsedu spoločnosti na 
prebiehajúce volebné obdobie. Vedeckým sekretárom bol jednohlasne zvolený MUDr. Peter Cibur 
Ph.D., vzhľadom na skutočnosť, že prof. MUDr. Peter Šimko Ph.D. sa vzhľadom na svoju pracovnú 
vyťaženosť vzdal tohto postu. Revízormi ostávajú doc. MUDr.  Silvia Vajczikova Ph.D. a prof. MUDr. 
Miroslav Kitka Ph.D.. Členmi výboru zostávajú MUDr. Rastislav Burda Ph.D. a  prof. MUDr. Peter 
Šimko Ph.D.. 

Ad 3. 

Prítomní členovia sa jednohlasne zhodli na tom že funkčné obdobie výboru spoločnosti bude trvať od 
1. januára ďalšieho roku, ktorý bude nasledovať po voľbách a bude trvať do 31.decembra štvrtého 
roku po voľbách. Dôvodom tohto rozhodnutia je skutočnosť, že podujatia, na ktorých prebiehajú voľby 
členov výboru, sa konajú v rôznych mesiacoch roka a tak dĺžka trvania jednotlivých funkčných období 
sa líši až o 7 mesiacov. 

Ad 4. 

Na základe návrhu prof. MUDr. Miroslava Kitku Ph.D. ,  sa výbor rozhodol zmeniť redakčnú radu 
elektronického časopisu "TRAUMA" nasledovne: MUDr. Burda Rastislav Ph.D., MUDr. Cibur Peter 
Ph.D., prof. MUDr. Kitka Miroslav, MUDr. Kuchta Ján Ph.D.,  prof. MUDr. Šimko Peter Ph.D., doc. 
MUDr. Vajcziková Silvia Ph.D.. Výkonným redaktorom ostáva MUDr. Radomír Gajdoš. 

Výbor potvrdil svoje rozhodnutie, že v časopise sa budú uverejňovať abstraktá z odborných akcií, na 
ktorých spoločnosť bude participovať akýmkoľvek spôsobom. Za dodanie abstraktov bude 
zodpovedný organizátor podujatia 

Ad 5. 

Členovia výboru sa jednohlasne zhodli, že vyslanie delegáta  pre prácu do príslušných rád, sekcií 
a komisií UEMS na náklady spoločnosti je vzhľadom na očakávaný prínos jeho pôsobenia v 
štruktúrach spoločnosti ako nerentabilné. 

Ad 6. 

Výbor spoločnosti rozhodol o pokračovaní členstva v ESTES a o zaplatení členského príspevku na 
roky 2016 

Ad 7. 

Na základe informácie od prof. MUDr. Petra Šimka Ph.D., ktorý bol poverený zostavením ďalšieho 
dielu „Príncípov chirurgie“, sa plánuje vydanie  venované úrazovej chirurgii.  Členovia výboru prisľúbili, 
že  zabezpečia aktívnu súčinnosť pri napísaní a vydávaní tohto diela buď osobne, alebo odporučením 
vhodných autorov.  

Nakoľko vydavateľ Lekárskeho Obzoru tiež plánuje venovať jedno jesenné číslo úrazovej chirurgii, 
členovia výboru sa dohodli, že  zabezpečia aktívnu súčinnosť podobne ako v predchádzajúcom 
prípade. 

Ad 8. 
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Členovia výboru poverili MUDr.  Radomíra Gajdoša ako prezidenta 19. Slovenského kongresu 
úrazovej chirurgie vydaním Súhrnu abstrakt v tlačenej forme v náklade min 50 ks.  súčasne ho poverili 
vyžiadať zborníku konferencie ISBN zo Slovenskej národnej knižnice. 

Členovia výboru s poľutovaním prijali informáciu o tom, že ani koncepcia MZ o pripravenosti štátu na 
krízové situácie neobsahuje zmienku o potrebe zriadenia traumatologických centier. Súčasne poverili 
prof. MUDr. Petra Šimka Ph.D., aby zorganizoval pracovné stretnutie s ministrom zdravotníctva, na 
ktorom by sa jednalo o rozvoji odboru úrazovej chirurgie. 

Členovia výboru poverili MUDr. Rastislava Burdu získaním sponzorského príspevku na prevádzku 
web stránky spoločnosti, Ako protislužbu navrhli využitie bannerových plôch na web stránke pre 
propagáciu sponzorujúcich spoločností. Cena za plochu bola odsúhlasená vo výške 500 Eur/ 1 rok 
Súčasne poverili Radomíra Gajdoša, aby uvedený postup prekonzultoval s právnym oddelením SLS. 

Členovia výboru sa dohodli, že kongresy úrazovej chirurgie sa budú konať každoročne v máji 
s prihliadnutím na termíny kongresov v zahraničí. 

Nasledujúce stretnutie výboru spoločnosti sa bude konať počas 20. Slovenského kongresu úrazovej 
chirurgie v Bratislave. 

 

 

Banská Bystrica 12.05.2016 

 

  

   

            

       


