
 

Zápis ze schůze výboru Společnosti českých patologů ČLS JEP 
21.5.2013 v 10,00 hod., Masarykův onkologický ústav, Brno 

 

Přítomni: prim. Honsová, prof. Ryška, prim. Fabian, doc. Dundr, doc. Zámečník 

Hosté (revizní komise): prim. Trnková, prof. Hermanová, prim. Geierová 

Omluveni: prof. Dušková, prof. Povýšil, prim. Kodetová, prof. Skálová 

 

 
 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru SčP.  

Závěr: bez připomínek. 

 

2. Předseda SčP osloví dr. Šustkovou (VZP) s žádostí o termín pro společnou schůzku se zástupci 

výboru SčP v druhé polovině června 2013. 

 

3. Výbor souhlasí s vyplacením finanční odměny k cenám uděleným výborem SčP a redakční radou 

časopisu Česko-slovenská patologie: 

Hlavova cena - doc. Kazakov - 10 tis. Kč 

Lamblova cena - doc. Laco - 10 tis. Kč 

Bednářova cena - prof. Kodet - 5 tis. Kč 

 

4. Výbor SčP projednal žádost prof. Žaloudíka ohledně spolupráce na speciálním čísle časopisu 

Rozhledy v chirurgii věnovaném klinicko-patologické spolupráci v chirurgických oborech. Výbor SčP 

iniciativu vítá a osloví vybrané odborníky naší společnosti s žádostí o zpracování příslušných rukopisů. 

 

5. Prim. Fabian informoval výbor o situaci s podanými žádostmi o stipendia pro nadcházející ECP v 

Lisabonu o Lisabonu. Bylo podáno 12 žádostí. Výbor projednal žádosti o stipendium a souhlasí s jeho 

udělením všem žadatelům. Žadatelé zašlou pokladníkovi společnosti (prim. Kodetová) žádost o 

vyplacení stipendia společně s kopií dokladu o registraci a zaplacení registračního poplatku. Tato 

částka bude po navýšení o dalších 10 tis. Kč zaslána na uvedený účet žadatele. 

Seznam uchazečů, jimž bylo uděleno stipendium: 

Marek Kollár 

Jaroslava  Dušková  

Libor  Staněk  

Helena  Skálová  

Radek  Jakša  

Karel  Veselý  

Petra  Čermáková  

Kateřina  Jandová  

Květa  Pecková  

Bohuslava  Kokošková  

Markéta Hermanová  

Iva Zambo 

5. Výbor SčP diskutoval o zastoupení naší odborné společnosti v Komisi pro lékovou politiku a 

kategorizaci léčiv ČLS JEP. Předseda společnosti osloví našeho dosavadního zástupce (prof. Ehrmann) 

s žádostí o podrobnější informace.  

 



6. Prof. Ryška informoval výbor o dopisu z Centrální evidence členů ČLS JEP ohledně nového 

informačního systému. 

 

7. Doc. Zámečník informoval výbor o příznivé finanční situaci časopisu Česko-slovenská patologie a 

představil ediční plán na další období.  

- Nově je možnost přístupu k OpenAccess článkům našeho časopisu přímo z databáze Medline 

(ikonka proLekare.cz). 

- Výbor souhlasí se zřízením nové funkce zástupce šéfredaktora časopisu a s jejím obsazením prim. M. 

Švajdlerem ml. (Košice). 

- Výbor souhlasí s členstvím MUDr. M. Zámečníka (Trenčín) v redakční radě časopisu. 

 

8. Výbor schválil přijetí nového člena:  

MUDr. Róbert Ondrušek (Ostrava) 

 Výbor dále bere na vědomí: 

- zrušení členství:   

MUDr. Ivan Juliš, CSc. 

MUDr. Jarmila Bártová 

MUDr. Nancy Akinyi Matoke 

- změny údajů: 

MUDr. Eva Jandáková, 

Výbor souhlasí se snížením členského příspěvku z důvodu mateřské dovolené: 

MUDr. Marta Ježová (Brno) 

MUDr. Markéta Tomšová (HK) 

 

9. Prim. Trnková informovala výbor o novele zákona o zdravotních službách a vyhlášce o kategorizaci 

prací se zařazením skrínerů do kategorie 3 z hlediska bezpečnosti zraku. 

 

10. Výbor opětovně diskutoval problematiku metrologie v našem oboru. 

 

11. Prof. Ryška informoval výbor, že dokument o interní a externí kontrole kvality a metrologii v naší 

odbornosti je ve stadiu rozpracování a bude během léta dopracován. Prof. Ryška zašle členům výboru 

finální verzi dokumentu k diskuzi. 

 

12. Výbor SčP souhlasí s udělením záštity konferenci  GIST-NET 2013. 

 

Další termíny zasedání výboru SčP budou: 

 8. října 2013 v 10,00 hod. - Hradec Králové 

 21. listopadu 2013 v 10,00 hod. - FN Motol Praha 

 9. ledna 2014 v 10,00 hod. - Hlavův ústav, Praha  

 

 

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D  
Předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP  

Zapsal:  
Doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.  
Vědecký sekretář Společnosti českých patologů ČLS JEP  
21. 5. 2013  


