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                   Zápisnica zo schôdze výboru  31.1.2007  v Bratislave  
 
 
 
1.Výbor sa zišiel v zasadačke Onkologického ústavu sv.Alžbety v zložení:  
   Bolješiková, Cimmermann, Dubinský, Hrubý, Jutka, Králik, Malec, Matula, Pleško. 
   Dozorná rada: Rakická, Kohúteková, Kostrianová 
  
2. Predsedníčka volebnej komisie G.Rakická informovala o výsledkoch volieb:  
    Zúčastnilo sa 51 členov spoločnosti, výsledky výbor: Bolješiková, Malec, Pleško, 
    Dubinský, Hrubý, Cimmermann, Králik, Jutka, Matula.Náhradníci do výboru: 
    Zámečník, Marko, Roško. Dozorná rada: Rakická, Kohúteková, Kostrianová.  
  
3. Výbor zvoli tajným hlasovaním za predsedníčku spoločnosti E.Bolješikovú, 
    za podpredsedu V.Malca a vedeckým tajomníkom sa stal B.Pleško.     
 
4. E.Bolješiková informovala o jednaniach s MZ SR 8.-12.2006 o dovybudovaní 
    RT pracovísk, o gremiálnej porade ministra 30.11.206, o riešení rádioaktívnych 
    odpadov, bodové hodnotenie výkonov a brachyterapii prostaty.       
  
5. E.Bolješiková oboznámila členov s negatívnym stanoviskom k 2.etape vybudo- 
    vania cyklotrónového centra s protónovou a iónovou terapiou. 
     
6. E.Bolješiková predniesla informácie o nových indexoch a logbookoch SZU 
    pod vedením  nového dekana prof. Šagáta. 
 
7. Nový výbor poslal sťažnosť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
    pretože odbor nie je schopný poskytovať adekvátnu radiačnú liečbu onkologic- 
    kých pacientov s tak zastaralým prístrojovým vybavením. Ďalej poslal úradu 
    prípis o rozšírení kvalifikačných predpokladov pre zaradenie do odboru klinická 
    rádiofyzika. 
 
8. Výbor vzal na vedomie informáciu o využití lôžok RO v SR. 
 
9. Výbor nominoval na IAEA kurzy: V.Bednářa, M.Jasenčáka, do Atén V.Rosenberga 
    a Sepešiho. 
 
10. Plán odborných podujatí: 7.5.2007 LG gliómy – tem. kurz SZU, Bratislavský 
      deň 28.5.2007 - 90 rokov Doc.Ďurkovského s následnou schôdzou fyzikov 
      29.5.2007. Na jeseň je predbežne naplánované 2 dňové reedukačné sedenie. 
 
11. E.Bolješiková a R.Hrubý oslovia časopis Onkológia na zverejňovanie zápisníc 
      schôdzí výboru SRTBF a dôležitých informácií pre členov SRTBF. 
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12. P.Matula vyzval všetkých členov spoločnosti na bohatšiu publikačnú činnosť 
      aj v periodikách susedných štátov Practical reports ... v Poľsku a českých 
      sesterských spoločností. 
 
13. Výbor schválil preplatenie cestovných nákladov členom volebnej komisie 
      G.Rakickej a G.Barilíkovej vo výške HD. 
       
 
 
 
 
        B.Pleško                                                                 E.Bolješiková 
 
vedecký taj. SRTBF                                                   predsedníčka SRTBF 


