
                   SLOVENSKÁ  SPOLOČNOSŤ  RADIAČNEJ  ONKOLÓGIE 
 
                  
 
                   Zápisnica zo schôdze výboru  12.10.2011  v Bratisla ve  
 
 

1. Výbor sa zišiel počas CEUM kongresu v hoteli Carlton v zložení: Bolješiková, 
Cimmermann, Dubinský, Hrubý, Králik, Matula, Pleško,  prizvaná: Pobijaková. 

 
2. P.Dubinský informoval o zmene názvu odbornej spoločnosti prezídio SLS na : Slovenská 

spoločnosť radiačnej onkológie. 
     

3. Návrhy loga spoločnosti budú rozoslané členom výboru. Tí vyberú dva návrhy. Logom sa 
stane návrh s najväčším počtom hlasov. 

 
4. Oficiálnym časopisom spoločnosti bude Strahlentherapie und Onkologie. Nemecká 

spoločnosť radiačnej onkológie to schválila na svojom zasadnutí. Vydavateľ časopisu 
Springer, má oznámiť podmienky.  

 
5. P. Dubinský informoval o úspešnej príprave 1. konferencie SSRO, ktorá sa bude konať v 

dňoch 26.a 27. apríla 2012 v Košiciach. Konferencie spoločnosti sa budú organizovať 
každý druhý rok na jar (podobne ako konferencie ESTRO) v inom meste. Prvé 
oznámenie o konaní konferencie bude odoslané mailom v krátkej dobe. Výbor vyzýva 
všetkých členov spoločnosti k aktívnej účasti. Vítané budú akékoľvek príspevky týkajúce 
sa klinickej praxe v radiačnej onkológii a klinickej fyzike, konferencia má byť zameraná 
na vlastné skúsenosti jednotlivých pracovísk. Na konferenciu budú pozvaní dvaja 
zahraniční hostia, ktorí potvrdili svoju účasť: Prof. Šlampa (Brno) a Prof. Jeremič 
(Belehrad).   

     
6. V implementácii Národného onkologického programu na roky 2011 – 2020 neboli 

urobené zatiaľ žiadne ďalšie kroky, o ktorých by bol informovaný výbor spoločnosti. 
Rovnako chýbajú informácie o projekte systému platieb DRG. 

 
7. G. Králik oboznámil výbor o ustanovení Inštitútu lekárskej fyziky pri SZU. Vedením bol 

poverený G. Králik. V jarnom a jesennom termíne by sa mali uskutočniť atestácie prvých 
6 poslucháčov. Školenie prvých frekventantov sa už začalo. Lekárska časť výboru 
prisľúbila zabezpečiť prednášky z klinických  predmetov.  

 
8. E. Bolješiková informovala o kontrole MZ SR lekárov zaradených do pred-astestačnej 

prípravy. Z počtu takmer 50, je značná časť poslucháčov doslova nezvestná. Výbor 
žiada primárov oddelení o aktualizáciu stavu lekárov zaradených do predatestačnej 
prípravy aspoň raz ročne. 

 
9. Najbližšia schôdza výboru sa uskutoční v januári 2012. 

       
 
 
 
         Ing. Bohuslav Pleško                                               MUDr. Pavol Dubinský, PhD.  
            vedecký tajomník SSRO                                                     predseda SSRO 


