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Správa zo schôdze výboru Slovenskej 
chemoterapeutickej spoločnosti 
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Prítomní: Beržinec Peter, Demitrovičová Andrea, 
Drgoňa Ľuboš, Jarčuška Pavol, Krčméry Vladimír,
Wagnerová Mária – fyzicky prítomní 
Mardiak Jozef, Šufliarsky Jozef – priamy telefo-
nický kontakt
Ospravedlnení: Jonáš Peter 

Výborová schôdza sa konala počas 12. kurzu 
základnej tropickej medicíny, ktorý sa uskutočnil 
20. mája 2016 v priestoroch Vysokej školy sv. 
Alžbety na Námestí 1. mája v Bratislave. Kurz 
bol organizovaný Katedrou tropickej medicíny 
a SCHS.

Účasť bola kreditovaná 5 bodmi SACCME.
Program bol zameraný na:

1.  Nové antiinfektíva a vakcíny u nás a v tró-
poch. Súčasťou tejto sekcie bola aj prednáš-
ka s onkologickou problematikou (súčasný 
stav liečby neuroendokrinných nádorov)

2.  V sekcii o verejnom zdraví a infekciách vy-
stúpili aj zahraniční hostia z Poľska, Kuala 
Lumpuru a Malajzie

3.  V tretej sekcii o novinkách z kongresov a lite-
ratúry odzneli informácie o novinkách v boji 
proti NZKI (ECCMID), ATB rezistencii, infekci-
ách a hepatálnej kríze, ako aj o problémoch 
migračnej krízy

4.  Záverečná sekcia sa venovala problémom 
v oblasti činnosti tropic tímu
Na kurze sa zúčastnilo viac ako 50 členov pri-

hlásených cez SZU. Prednášky boli zabezpečené 

z veľkej časti členmi výboru SCHS. Programy boli 
rozoslané na zvláštnej pozvánke pre prihláse-
ných účastníkov. Každý účastník získal certifikát 
o absolvovaní kurzu.

Schôdzu otvorila doc. MUDr. Mária 
Wagnerová, CSc. 

V úvode odzneli informácie o činnosti spo-
ločnosti a podrobná informácia o priebehu vo-
lieb do výboru SCHS. Ťažiskovým programom 
výboru SCHS bola voľba funkcionárov výboru. 
Voľby prebehli tradične, v povolenej aktivite 
overené na SLS (JUDr. Mistríková).

Do výboru boli zvolení deviati členovia 
korešpondenčnou formou volieb: Krčméry 
Vladimír, Wagnerová Mária, Šufliarsky Jozef, 
Drgoňa Ľuboš, Jonáš Peter, Demitrovičová 
Andrea, Jarčuška Pavol, Mardiak Jozef, Beržinec 
Peter. Poradie je uvedené podľa počtu získaných 
hlasov.

Do dozornej rady SCHS boli zvolení: Beniak 
Juraj, Pritzová Eva, Jankurová Jana, opäť podľa 
poradia získaných hlasov.

Dvojtretinová väčšina zúčastnených na voľ-
be funkcionárov SCHS bola naplnená tradičným 
hlasovaním. Do nového výboru boli navrhnu-
tí a následne zvolení: predseda – Wagnerová 
Mária, podpredseda – Drgoňa Ľuboš, vedecký 
sekretár – Demitrovičová Andrea, dozorná rada 
– Beniak Juraj.

Plán práce na ďalšie volebné obdobie zahŕ-
ňa organizáciu dvoch edukačných aktivít (kurz 

SZU a Košické chemoterapeutické dni). SCHS sa 
bude naďalej zúčastňovať na príprave mnohých 
ďalších odborných aktivít na Slovensku.

V tomto roku sa plánujú zadať do tlače ďal-
šie tri čísla, prevažne s tematikou antiinfekčnej 
liečby (prof. Krčméry) a prevažne s onkologickou 
problematikou sa pripraví v decembri 2016 pri 
príležitosti KE dni (doc. Wagnerová).

Na účte SLS pre SCHS bol za uplynulý rok 
konštatovaný zostatok (prebytok približne 11-ti-
síc eur za uplynulý rok).

Členská základňa má momentálne 97 plat-
ných a platiacich členov.

SCHS užíva naďalej svoje grafické logo, jeho 
používanie bolo oficiálne schválené SLS.

Na výbore sa prediskutovali zmeny v legis-
latíve o sústavnom vzdelávaní o vykonávaní 
klinických skúšok a o niektorých problémoch 
v súvislosti s novým zákonom o lieku.

Uverejňovanie zápisníc na internetovej 
stránke SOS (doc. Beržinec) zatiaľ bude pokra-
čovať, kým sa nezriadi vlastná stránka. Prítomní 
odsúhlasili rozšírenie spolupráce s inými odbor-
nými spoločnosťami. Nový výbor začal svoju 
činnosť.

Zaznamenala:  
doc. MUDr. Andrea Demitrovičová, PhD.

Overila: doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.


