
SPRÁVA O ČINNOSTI ONKOLOGICKEJ SEKCIE SGS 
(2010-2014) 

 
Vznik Onkologickej sekcie Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti 

(OS SGS) bol schválený na ÚP SLS dňa 17. decembra 1993. Podnet na jej vznik 
dal dnes už nebohý MUDr. Viktor Vráblik, CSc. Činnosť sekcie bola v rokoch 
1998 až 2002 v dôsledku závažného ochorenia a smrti jej prvého predsedu, 
MUDr. Viktora Vráblika, prechodne utlmená. K jej oživeniu došlo po voľbách 
nového výboru, ktoré sa uskutočnili v roku 2002. Odvtedy už uplynuli ďalšie 3 
volebné obdobia. K 1.4.2014 mala Onkologická sekcia 79 členov. 
Vo volebnom období 2010-2014 pracoval výbor sekcie v nasledovnom 
zložení: 
 
MUDr, Ivan Bunganič 
MUDr. Martin Huorka, CSc 
Doc. MUDr. Peter Makovník, CSc. 
MUDr. Juraj Májek, PhD. 
Prof. MUDr. Peter Mĺkvy, CSc.  
MUDr. Boris Pekárek, PhD. 
MUDr. Tomáš Šálek 
 
Za revízora bol zvolený: 
 
MUDr. Jarolím Šutka 
 
Dňa 9.4.2010 zvolil výbor OS SGS za prezidenta sekcie Doc. MUDr. Petra 
Makovníka, CSc. Do funkcie vedeckého sekretára OS SGS bol zvolený MUDr. 
Juraj Májek, PhD. Výbor sekcie zasadá dvakrát do roka, resp. podľa potreby 
aj častejšie. Členská schôdza sekcia sa koná jedenkrát za rok. 
 

Aktivity sekcie boli v uplynulom období zamerané hlavne na edukačnú 
činnosť. Najdôležitejším odborným podujatím organizovaným Onkologickou 
sekciou SGS s týmto cieľom je Vráblikov deň onkologickej gastroenterológie 
(VDOG). Monotematické podujatie sa organizuje každý rok a v roku 2014 sa 
konalo už 15.krát. Témami VDOG v hodnotenom štvorročnom období boli: 
Ochorenia pažeráka (2011), Rakovina žalúdka (2012), Tumory tenkého čreva 
(2013) a Neoplázie konečníka a hrubého čreva (2014). Podujatie si získalo 
medzi členmi Onkologickej sekcie, ale aj celej SGS svojich verných účastníkov 
a stalo sa pevnou súčasťou kalendára odborných podujatí garantovaných 
Slovenskou gastroenterologickou spoločnosťou. Onkologická sekcia sa 
v minulosti podieľala aj na odbornej príprave viacerých podujatí SGS, pričom 
spomenúť treba najmä populárne Gastrofórum. Počas hodnoteného 
obdobia však o túto možnosť prišla. Veríme, že v budúcnosti bude mať 
Onkologická sekcia opäť možnosť aktívne participovať na programe týchto 
podujatí. 



Členovia výboru i sekcie sa aktívne zúčastňovali na všetkých 
odborných akciách SGS. Spomenúť treba aspoň Gastrofórum, Bardejovské 
dni, Slovenský a český gastroenterologický kongres a Endoskopické dni. 
Bohatá bola aj publikačná činnosť našich členov. Na tomto mieste treba 
spomenúť, že 5 členovia výboru OS SGS boli v uvedenom období členmi 
redakčnej rady, vďaka čomu bolo možné prinášať na stránky tohto časopisu 
množstvo aktuálnych a zaujímavých onkogastroenterologických tém. 
Profesor Peter Mlkvý, predchádzajúci prezident OS SGS, sa zas stal zástupcom 
vedúceho redaktora časopisu Gastroenterológia a hepatológia pre 
Slovenskú republiku. Aj vďaka nemu bolo 5. číslo tohto časopisu v roku 2013 
venované špeciálne gastrointestinálnej onkológii s aktívnymi príspevkami 
našich členov. Členovia OS SGS sú zastúpení aj v odborných pracovných 
skupinách SGS (Manažment HP, Skríning KRCA, Celiakia, GERD). Očakávame, 
že sa tieto skupiny budú v budúcnosti opäť aktivizovať a že naši členovia 
budú v nich hrať významnú úlohu. 
 

V apríli 2014 sa uskutočnia voľby do nového výboru OS SGS - volebné 
obdobie 2014-2018. Z úloh, ktoré čakajú na budúci výbor OS SGS treba 
spomenúť najmä inovácie Vráblikovho dňa (napr. živé prenosy, hosť zo 
zahraničia, najlepšie z ČR), participáciu na tvorbe programu rôznych 
odborných podujatí SGS (najmä Gastrofórum), aktívnu účasť na činnosti 
pracovných skupín SGS (GERD, celiakia, skríning KRCA), tvorbu štandardov 
v spolupráci so SGS a jej pracovnými skupinami (napr. spôsob sledovanie 
prekanceróznych stavov v SR) a zapojenie sa do medzinárodnej spolupráce 
(napr. ESDO). 
 

Revíznu činnosť v Onkologickej sekcii vykonáva od apríla 2010 MUDr. 
Jarolím Šutka. V hodnotenom období od roku 2010 do roku 2014 
nezaznamenal revízor žiadne závažné nedostatky. Ekonomické otázky sú 
riešené v spolupráci s výborom SGS. 
 
 
V Bratislave 24.4.2014 
 
 
 
 

Doc. MUDr. Peter Makovnik, CSc. 
prezident 

MUDr. Juraj Májek 
vedecký sekretár 

 


