
ONKOLOGICKÁ  SEKCIA GASTROENTEROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI SLS. 
 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VÝBORU 
 
Dátum: 22. januára 2015 
Miesto: Štrbské Pleso 

 
Prítomní: doc. MUDr. Peter Makovnik, CSc., prof. MUDr. Peter Mlkvý, CSc., MUDr. Eduard 
Veselíny, PhD., MUDr. Boris Pekárek, PhD., MUDr. Juraj Májek, PhD. 
Ospravedlnili sa: MUDr. Ivan Bunganič, MUDr. Tomáš Šálek 

 
 

1. Zasadnutie výboru Onkologickej sekcie SGS otvoril jej prezident Doc. MUDr. Peter 
Makovník, CSc., ktorý na úvod privítal všetkých prítomných členov. 

 
2. Členovia výboru prerokovali návrh programu XVI. Vráblikovho dňa onkologickej 

gastroenterológie. Potvrdili, že hlavnou témou podujatia bude „Karcinóm pankreasu“, 
doplnkovou témou „Horúce témy v gastroenterológii“. 

 
3. Výbor sa zhodol na tom, že uvedený formát hlavnej a doplnkovej témy Vráblikovho dňa 

by sa mal ponechať aj v budúcnosti. 
 

4. Zostavením konkrétneho programu XVI. VDOG bol poverený Dr. Pekárek, ktorý do 14 
dní zašle e-mailom všetkým členom OS SGS svoj návrh na schválenie. 

 
5. Členovia výboru sa jednohlasne zhodli na tom, že Vráblikov deň navštevujú najmä 

slovenskí gastroenterológovia a prednášať by mali najmä domáci autori. V prípade 
aktuálnej témy možno pozvať jedného zahraničného hosťa, najlepšie zo susednej Českej 
republiky. 

 
6. Členovia výboru sa dohodli, že ohľadne ekonomickej podpory podujatia oslovia 

doterajších partnerov VDOG. Konkrétna podpora sa zabezpečí cestou Výboru SGS. 
Navrhovaný príspevok pre partnera bol dohodnutý na 1000 EUR, menší priestor 500 
EUR. Optimálny počet prítomných partnerov by vzhľadom na obmedzené priestory 
nemal prekročiť počet 7. 

 
7. Prezident OS SGS Doc. Makovník požiadal sekretára sekcie Dr. Májeka, aby do apríla 

2015 poskytol vedeckej sekretárke výboru SGS (Doc. Zelinková) zápisnicu z rokovania 
OS SGS, ako aj náplň práce sekcie a prehľad jej činnosti. 

 
8. Členovia výboru OS SGS sa jednomyseľne zhodli na tom, že aktuálne požiadavky 

a potreby budú medzi sebou komunikovať a schvaľovať prostredníctvom internetovej 
pošty. 

 
9. Najbližšia schôdza výboru Onkologickej sekcie SGS sa uskutoční v apríli 2015. 

 
 
 
 
zapísal: MUDr. Juraj Májek, PhD. 
Prílohy: Prezenčná listina 


