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Zápisnica zo schôdze výboru Slovenskej spolo čnosti pre úrazovú chirurgiu 
konanej d ňa 13.11.2014 v hoteli Holiday Inn, Bratislava 
 
 
 
Prítomí členovia (v abecednom poradí bez titulov) 
 
Burda Rastislav 
Gajdoš Radomír 
Kitka Miroslav 
Kuchta Ján 
Šimko Peter 
Vajcziková Silvia 
Veselý Ladislav 
 
 
 
Program : 
 

1. Určenie zapisovateľa  a schválenie programu 
2. Výber firmy na spravovanie web stránky spoločnosti na základe predložených ponúk 
3. návrhu redakčnej rady elektronického časopisu "TRAUMA" 
4. Zhodnotenie správy o stave akreditácie ATLS Slovensko 
5. Vyjadrenie sa výboru spoločnosti k výške úhrady poisťovňami za niektoré OHV výkony 
6. Príprava volieb do výboru spoločnosti na roky 2015-2019 
7. Program odborných akcií pod odbornou garanciou spoločnosti 
8. Zotrvanie členstva v ESTES 
9. Rôzne 

 
 
Ad 1. 
Schôdza výboru sa konala bezprostredne po skončení odborného programu 17. Kongresu úrazovej 
chirurgie v hoteli Holiday Inn v Bratislave. Členovia výboru poverili prezidenta spoločnosti 
vypracovaním zápisnice a jednomyselne schválili program rokovania. 
 
Ad 2. 
Na základe návrhu prof. MUDr. Miroslava Kitku, PhD.  sa výbor rozhodol ponechať redakčnú radu 
elektronického časopisu "TRAUMA" v nezmenenej zostave.  

• Výbor potvdil svoje rozhodnutie, že na v časopise sa budú uverejňovať abstraktá z odborných 
akcií, na ktorých spoločnosť bude participovať ako odborný garant. Za dodanie abstraktov vo 
forme pdf bude zodpovedný organizátor odborného podujatia.  

• Súčasne na tejto stránke sa okrem originálnych prác budú uverejňované anotácie atestačných 
prác atestantov z úrazovej chirurgie z Bratislavy a Košíc.  

• Ako výkonného redaktora schválil výbor na roky 2014 - 2015 MUDr. Radomíra Gajdoša. 
• Jednotlivé doteraz publikované ročníky časopisu výkonný redaktor doručí do Slovenskej 

lekárskej knižnice na prenosných médiách za účelom indexovania 



 
 
Ad 3. 
Na základe platnej zmluvy so SLS má firma Soyamedia spravovať web stránku spoločnosti dva roky 
od zadania projektu. Po jednaní prezidenta SSUCH s konateľom Soyamedia bude táto doba 
predĺžená do 30.9.2015.  

• Výbor  preto zaviazal  prezidenta spoložnosti vybrať novú firmu na spravovanie internetovej 
stránky do konca januára 2015. Podľa doporučení SLS bude vybratá najlacnejšia z troch 
písomne predložených ponúk. 

•  Zmluva s vybranou firmou musí byť uzavretá v spolupráci s právnym oddelením SLS do 
1.10.2015. 

• Výbor spoločnosti sa pokúsi nájsť člena spoločnosti, ktorý bude sledovať aktuálnosť údajov na 
stránke a dodávať správcovi stránky potrebné podklady 

 
 
Ad 4. 
Výbor zobral na vedomie správu  o stave akreditácie ATLS Slovensko.Výbor vyslovil podporu tomuto 
projektu, nakoľko  v ňom vidí ambíciu ďalšieho zlepšenia poskytovanej zdravotnej starostlivosti  ťažko 
zraneným pacientom.  

• Poveril MUDr. Katarínu Belicovú, člena spoločnosti, prípravou návštevy  delegácie American 
College of Surgeons na Slovensku. 

• Súčasne súhlasí s hľadaním finančných zdrojov na financovanie projektu cestou grantov.  
• V prípade zaradenia Slovenskej republiky do promulgačného programu bude podpísanie 

 „Memorandum of understanding“ podliehať schváleniu výborom SSUCH. 
 
Ad 5. 
Členovia výboru poverili prezidenta spoločnosti prípravou volieb do výboru spoločnosti na roky 2015 - 
2019.  

• Voľby musia prebehnúť najneskôr počas 18. kongresu úrazovej chirurgie v Košiciach. 
• Právo voliť budú mať len členovia s uhradeným členským príspevkom za rok 2014. 

 
Ad  6. 
Členovia výboru považujú úhrady zdravotnými poisťovňami za niektoré "Osobitne hradené výkony" za 
nedostatočné a nepokryvajúce ani náklady na kategorizovaný osteosyntetický materiál. Členovia 
výboru budú jednať so zástupcami zdravotných poisťovní o vyradení týchto výkonov z kategórie 
"Osobitne hradených výkonov" alebo o zmene výšky úhrady za ne. 
.  
 
Ad 7. 
Výbor spoločnosti potvrdill, že každá odborná akcia, na ktorej má spoločnosť participovať ako odborný 
garant, musí byť vopred nahlásená a schválená výborom spoločnosti a okrem výnimočných prípadov, 
hodných zreteľa, by mala byť uverejnená v Kalendári odborných vedeckých medicínskych 
a farmaceutických podujatí SLS.  

• Súčasne by mala byť kreditovaná SACCME alebo SLK v rámci kontinuálneho medicínskeho 
vzdelávania podľa rozhodnutia organizátora a platnej legislatívy. 

• Výbor odsúhlasil na návrh prof. MUDr. Miroslava Kitku, PhD.   konanie budúcoročného 18. 
slovenského kongresu úrazovej v Košiaciach v dňoch 17.-18.9.2015 

 
Ad 8. 
Výbor spoločnosti rozhodol o pokračovaní členstva v ESTES a o zaplatení členského príspevku na 
roky 2014 a 2015 
 
Ad 9. 
Výbor Slovenskej spoločnosti pre úrazovú chirurgiu v tejto časti prerokoval nasledujúce podnety 
jednotlivých členov výboru: 

• Výbor spoločnosti poveril prezidenta spoločnosti  na odsúhlasovanie faktúr vydaných 
príslušnými firmami v súvislosti s úhradami za služby spojené s organizáciou 17. slovenského 
kongresu úrazovej chirurgie v Bratislave po telefonickej alebo emailovej komunikácii s 
organizátormi. 



• Výbor spoločnosti poveril prezidenta spoločnosti aktualizáciou dát o členoch spoločnosti a 
pracoviskách vykonávajúcich operácie pre traumu pohybového aprátu na webovej stránke 
spoločnosti. 

• Výbor spoločnosti sa jednohlasne zhodol na potrebe vytvorenia siete "Traumacentier" v 
Slovenskej republike. Vytorením tejto siete by sa Slovenská republika  systémom 
poskytovania zdravotnej starostlivosti o ťažko zranených priblížila k ostatným krajinám 
Európskej únie. Potreba vytvorenia "Traumacentier" je potenciovaná možnými krízovými 
situáciami vyplývajúcimi z geopolitickej situácie u našich susedov. Jednotliví členovia výbor 
môžu oficiálne jednať v mene spoločnosti s príslušnými orgánmi len po poverení výborom 
spoločnosti 

• Výbor spoločnosti sa dohodol, že bannerové plochy na webovej stránke spoločnosti môžu byť 
ponúknuté na prenájom tretím stranám v súlade s platnou legislatívou. Prezident spoločnosti 
bol poverený prediskutovať právnu formu s právnym oddelením SLS 

• Výbor výboru odsúhlasil druhú splátku spoločnosti Soyamedia za vytvorenie webovej 
stránkyspoločnosti na základe grantovej zmluvy evidovanej v SLS  

 
 
 
 
 
 
Bratislava , dňa 13.11.2014 

 
 

 


