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Slovenská lekárska komora
Račianska 42/A
831 02 Bratislava
Tel.: 02/49 11 43 00, 0911 204 496
Fax: 02/49 11 43 01
e-mail: sekretariat@lekom.sk
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Bratislava , 15.8.2018
Vec: Zápisnica z ustanovujúceho rokovania výboru Neurochirurgickej sekcie SLK z 15.8.2018
Bratislava,Nitra a Martin ( konferenčná elektronická komunikácia)
Prítomní:

MUDr. Andrej DŽUBERA, PhD., NCHK Bratislava-dzuberaa@zoznam.sk
Doc.MUDr.Branislav KOLAROVSZKI,PhD, Martin- kolarovszki@jfmed.uniba.sk
prim.MUDr. Ondrej ŠEDIVÝ, Nitra- sedivy.ondrej@gmail.com,

Program schôdze:
1. Ustanovujúce zasadnutie a voľba funkcií vo výbore
2. Zhodnotenie výsledkov činnosti predošlého výboru za minulé volebné obdobie
3. Plán činnosti výboru na rok 2018
4. Rôzne
Výbor jednomyseľne schválil priebeh schôdze podľa programu.
1.
Výbor Neurochirurgickej sekcie SLK bude v následnom volebnom období pracovať v uvedenom funkčnom
zložení na základe preferenčných vlebných hlasov a dohody vo výbore:
MUDr. Andrej Džubera, PhD- predseda výboru (a zapisovateľ)
prim. MUDr. Ondrej Šedivý – vedecký sekretár výboru
Doc. MUDr. Branislav Kolarovszki,PhD – člen výboru.
2.
Za predošlé volebné obdobie sa z dôvodu pracovjen vyťaženosti predsedu výboru prim. MUDr. Mačugu a
MUDr. Kolejáka ako vedúcich pracovníkov neurochrurgických pracovísk a riaditeľov fakultných nemocníc sa
podstatnejšie činnosť a výsledky výboru neposunuly, až na oblasť konštatovaní a výziev. Sekcia nedisponuje žiadnými
finančnými prostriedkami.
3.V roku 2018 Výbor neurochirurgckej sekcie :
- poveruje predsedu , aby cestou sekretariátu a prezídia SLK požiadal o priradenie rezidentov v neurochirurgii
neurochirurgických slovenských pracoviskách a a novoatestovaných lekárov v neurochirurgii – členov SLK
do neurochirurgickej sekcie SLK ( zašle žadosť so zoznamom lekárov)
− vyzýva kompetentných štatutárov a akreditovaných univerzít pre postgraduálnu špecializáciu v neurochirurgii
na zjednotenie podmienok špecializačných skúšok pri špecializácii z neurochirurgie a kreovanie tzv.
národnej skúšobnej platformy (komisie) v súlade s návrhmi výboru Neurochir.spoločnosti SLS s jasne
stanovenými pravidlami ako pre skúšaných,tak aj pre skúšajúcich.
− požaduje dôsledne dodržanie mandátnych zmlúv medzi LOZ a MZSR a vyšších kolektívnych zmlúv o
valorizácii platov lekárov v súlade so zmenami priemernej mzdy v hospodárstve a adekvátnym násobkom
mzdy lekára so a bez špecializácie
− navrhuje , aby cestou orgánov SLK bol vypracovaný hodnotiaci systém na oddiferencovanie náročnosti
jednak jednotlivých špecializačných odborov medzi sebou s premietnutím náročnosti do výšky odmeny napr.
vo forme koeficientov. Perspektívne realizovať hodntiace a diferenciačné kritéria v rámci jednotlivých
odborov, podľa zložistosti vykonávaných výkonov v porovnaní s ostatnými pracoviskami tej istej
špecializácie
− nasledujúce zasadnutie výboru zvolá predseda výboru podľa potreby, respektíve najneskôr do roka od
terajšieho zasadnutia v priebehu r. 2019.
4.

Výbor konštatoval vyčerpanie programu a zasadnutie bolo ukončené.

MUDr. Andrej Džubera, PhD
Predseda NCHS SLK

prim. MUDr. Ondrej Šedivý, vedecký sekretár

