Zápisnica zo 7. zasadnutia výboru SES pre funkčné obdobie 2014-2018
a 1.zasadnutia výboru SES pre funkčné obdobie 2018-2022
ktoré sa konalo dňa 11.10.2018 v hoteli Double Tree by Hilton Bratislava, v rámci
konania Endokrinologických dní v Bratislave
Prítomní: Čiljaková, Halmová, Kiňová, Kollerová, Košťálová, Lazúrová, Lichardus,
Páleníková, Pávai, Payer, Podoba, Pura, Renker, Schwartz, Tajtáková, Urbánková, Vaňuga,
Voglová
Nerítomní: Wagnerová
Ad 1/ Zasadnutie Výboru otvorila Lazúrová, privítala všetkých prítomných, členov pôvodného
i novozvoleného Výboru SES.
Ad 2/ Payer zhodnotil účasť na Endokrinologických dňoch ako úspešnú, s 370 prihlásenými
lekármi. Predstavil základnú štruktúru programu nadchádzajúceho kongresu.
Ad 3/ Vaňuga informoval o plánovanej gratulácii oslávencom v rámci otvorenia kongresu - k
jubilantom za dlhoročné zásluhy a prácu pre endokrinológiu v rok 2018 sa zaradili:
Medaila endokrinologickej spoločnosti - Lazúrová, Payer, Tajtáková, Renker, Voglová, Klimeš,
Lichardus, Brondzová medaila SLS – Schwarz, Čestné členstvo SES – Brtko a doc.Límanová
Pozdravné listy dostanú Koštálová, Egyeneš - Porsok.
Ad 4/ Payer a Lazúrová informovali o vývoji rokovaní v rámci spoločného špecializačného
vzdelávania v odboroch endokrinológia a diabetológia a metabolické choroby. Zo stretnutí
s prezidentkou SDS doc. Rašlovou vzišlo Memorandum o spolupráci ktoré potvrdzuje snahu
o zlúčenie špecializačného vzdelávania týchto dvoch odborov, podľa vzoru väčšiny
európskych a svetových krajín.
Ad 5/ Ku objednávke novovytvorenej medaily SES, ktorú vytvoril akademický sochár Marián
Polonský, uviedol bližšie informácie Payer a ukázal prítomným vzor medaily. Členovia výboru
ocenili jej estetickú a významovú hodnotu pre SES. Prvé medaile budú udelené počas
slávnostného otvorenia kongresu.
Ad 6/ Kiňová členov Výboru informovala o pozitívnom hospodárení SES, uviedla stav účtu ku
1.1.2018, resp. výsledok hospodárenia po Endokrinologických dňoch bude k dispozícii až
dodatočne.
Ad 7/ Výsledky volieb do Výboru SES boli sčítané 26.7.2018 volebnou komisiou v zložení
Tajtáková, Bednárová, Pávai a JUDr Mistríková zo SLS. Doručených bolo 74 platných
hlasovacích lístkov a do Výboru zvolených 11 členov: Čiljaková, Kiňová, Kollerová, Košťálová,
Lazúrová, Payer, Podoba, Pura, Schwartz, Urbánková, Vaňuga. Náhradníkmi sú Kužma a
Wagnerová. Do revíznej rady SES boli zvolení: Halmová, Páleníková a Pávai.
Ad 8/ Lazúrová poďakovala členom doterajšieho Výboru SES, vyzdvihla veľmi dobrú
spoluprácu počas obdobia, v ktorom bola prezidentkou spoločnosti. Vzdala sa kandidatúry na
miesto prezidenta SES pre nasledujúce obdobie. Poďakovala bývalým členom výboru
(Voglová, Tajtáková a Renker), ktorí už do novozvoleného Výboru nekandidovali, za ich
dlhoročný prínos pre SES.
Ad 9/ Voľby do výboru SES na nasledovné obdobie. Na návrh predošlého Lazurovej za
nového prezidenta SES bol všetkými členmi výboru zvolený Payer. Následne na základe
jeho návrhov boli členmi výboru na miesto 1. podpredsedu zvolený Podoba, na miesto 2.

podpredsedu (zodpovedného najmä pre vzťahy so zahraničím) Lazúrová a na mieste
vedeckého sekretára Výbor potvrdil Vaňugu. Hlasovanie prebiehalo, po predošlom
odsúhlasení všetkými členmi Výboru, verejne. Všetci zvolení získali (okrem jedného zdržania
sa - vždy navrhnutý člen) plný počet hlasov. Payer poďakoval členom výboru za dôveru a
načrtol plány nasledujúcich 4 rokov vo funkcii
Ad 10/ Payer z pozície hlavného odborníka informoval o aktivitách, zahŕňajúcich, schvaľovania
dovozu neregistrovaných liekov, rokovania na MZ SR o spoločnej atestácii, o zasadnutiach
kategorizačnej komisie MZ SR, katalogizácii výkonov v ambulantnej praxi.
Ad 11/ Informácie zo stretnutí ESE členom výboru uviedla Lazúrová, vrátane ECAS kam by
mal výbor zvoliť zástupcu za SR. The European Society of Endocrinology Council of Affiliated
Societies (ECAS) má za úlohu spoluprácu jednotlivých národných spoločností v Európe,
predstavuje fórum na diskusiu o budúcich projektoch, otázkach ktoré sa v rámci spoločností
riešia, na prospech endokrinológov v celej Európe. ESE vyzvala SES aj na zvolenie a vyslanie
zástupcu Early-Career representative, zástupcu mladých endokrinológov. Výbor situáciu bude
priebežne riešiť.
Ad 12/ Na základe výzvy MZ SR a komisie pre štandardné diagnostické a terapeutické postupy
poskytli zástupcovia spoločnosti vypracované postupy na tému Hypotyreóza,
Gastroenteropankreatických neuroendokrinných nádorov, Feochromocytóm, Adrenálne
incidentalómy a Hyperprolaktinémie. Payera Lazurová informovali o zasadnutí komisie i o
plánovanej konferencii s prezentáciou 3 z predložených ŠDP v rámci konferencie
19.10.2018. Prebehla diskusia na tému potreby konzultácie i iných odborností ktorých sa tém
týkajú a diskutovali sa otázky o dôležitosti podrobnosti postupov.
Ad 13/ Lazúrová pripomenula iniciatívu Choosing wisely o potrebe racionálnej indikácie v
procese diagnostiky a liečby pacientov v endokrinológii a členov výboru požiadala iniciatívu
podporiť.
Ad 14/ Rôzne - Lazúrová pozvala všetkých prítomných na účasť na Plenárnej schôdzi v závere
prvého dňa kongresu. Payer sa všetkým poďakoval za účasť a ukončil zasadanie Výboru.
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