
                                 Zápisnica zo zasadania výboru SSKM  
                                                       3. II.2006 
 
Prítomní : doc. MUDr. S. Bazovská, CSc,  MUDr. J. Hanzen,  prof. MUDr. D. 
Kotulová, PhD, doc. MUDr. A. Líšková, PhD, mim.prof.,  doc. MUDr. M. Nikš, CSc., 
RNDr. F. Ondriska, PhD,  MUDr. A. Petrovičová, CSc., MUDr. A. Purgelová, RNDr. L. 
Šefčovičová, CSc.   
Ospravedlnený:  MUDr. R. Botek 
      Zasadania sa nezúčastnili členovia RK. 
 
Program:  
      1.  Kontrola zápisnice. Uzn. 1/2004 zostáva stále nesplnené pre neprítomnosť 
členov RK.  
Uzn. 31  Prof. MUDr. D. Kotulová, PhD sa obráti na členov RK s výzvou, aby 
doplnenú revíznu správu o činnosti výboru v súvislosti s ukončením činnosti SKM, 
MES SLS spolu revíznou správou za obdobie od vzniku SSKM  v roku 2004 a za rok 
2005 podali do 15. IV. 2006. 
       Uzn. 30 zostáva. Prof. MUDr. F. Mateička, PhD  z poverenia výboru SSKM 
v spolupráci s doc. MUDr. S. Bazovskou, CSc., RNDr. D. Hučkovou  sa  na 
pracovnom stretnutí v Piešťanoch zaoberali otázkou zabezpečenia špecializovaného 
laboratória pre diagnostiku lymskej boreliózy. Stanovisko k riešeniu tejto problematiky 
prof. MUDr. Mateička zatiaľ písomne nepodal. 
        Ostatné uznesenia sú  splnené alebo sa priebežne plnia.  
 
      2. Príprava kongresu SSKM v Martine. Prof. MUDr. Kotulová, PhD Informovala 
o príprave kongresu a zabezpečení úvodných prednášok k jednotlivým témam 
kongresu.  
 
      3. Príprava Prowázkových dní v Komárne. 
Uzn. 32  Výbor poveruje prof. MUDr. D. Kotulovú, PhD, doc. MUDr. S. Bazovskú, 
CSc., RNDr. F. Ondrisku, PhD, aby osobne prerokovali s organizátormi 
Prowázkových dní v Komárne prípravu podujatia.  
      Ďalej  poveruje prof. MUDr. Kotulovú, PhD, aby pripravila návrh na ocenenie 
dlhoročných pracovníkov našej spoločnosti Prowázkovou medailou a zároveň RNDr. 
F. Ondrisku, PhD aby informoval o návrhu Slovenskej parazitologickej spoločnosti na 
udelenie tohto ocenenia členom svojej spoločnosti. 
 
       4.  RNDr. F. Ondriska, PhD  informoval o problémoch v laboratórnej diagnostike 
toxoplazmózy v súvislosti s uplatňovaním zákona č. 577/2004, ktorý nariaďuje 
v rámci preventívnej starostlivosti v materstve povinnosť vyšetrovať protilátky proti 
T.gondii 1 x mesačne a v predpísaných diagnostických metódach nie sú 
zapracované kľúčové metódy. V diskusii ďalší členovia výboru poukázali  na 
problémy v diagnostike aj ďalších nákaz.  
Uzn. 33  Vybor SSKM poveruje prof. MUDr. D. Kotulovú, PhD, doc.MUDr. A. 
Líškovú, PhD, mim. prof., RNDr. F. Ondrisku, PhD,  aby pripomienky k prenatálnej 
diagnostike v súvislosti s uplatňovaním zákona č. 577/2004 zaslali predsedovi 
Gynekologickej spoločnosti SLS prof. MUDr. Štenclovi, CSc. a hlavnému odborníkovi 
pre gynekológiu prof. MUDr. Holomáňovi, CSc.  a požiadali ich o stanovisko k danej 
problematike.  
 



      5. Hlavná odborníčka pre Klinickú mikrobiológiu doc. MUDr. A. Líšková, PhD, 
mim.prof.  informovala, že návrh koncepcie odboru Klinickej mikrobiológie bol 
postúpený na MZd.  Ďalej informovala o zmenách v zabezpečovaní laboratórnej 
diagnostike tuberkulózy: – po ukončení činnosti laboratória v Podunajských 
Biskupiciach diagnostiku prebralo HPL,  ďalej bol predložený návrh, aby NRC pre 
tuberkulózu bolo v Lefantovciach. Vzhľadom k tomu, že toto laboratórium vedie 
pracovník veterinár, bez atestácie z klinickej mikrobiológie, nemožno s týmto 
návrhom súhlasiť. 
Doterajšie NRC vo Vyšných Hágoch je zabezpečené poprednými odborníkmi a 
zabezpečuje aj register pacientov. 
 
      6. Príprava volieb nového výboru SSKM. 
Uzn. 34 Voľby členov výboru SSKM sa uskutočnia korešpodenčným spôsobom.  
      Volebná komisia bude pracovať v zložení : predseda MUDr. M. Lisalová, členovia 
MUDr. A. Logauerová, RNDr. D. Staneková, CSc.  
      V 1. kole všetci členovia spoločnosti majú možnosť navrhnúť 9 členov do výboru 
a 2 do revíznej komisie. Zoznam členov spoločnosti spolu s návrhovým listom, 
opatreným modrou pečiatkou spoločnosti dostanú všetci členovia spoločnosti spolu 
s časopisom Správy klinickej mikrobiológie koncom mája. Návrhy bude možné 
podávať do konca júna. Do 15. júla volebná komisia podá správu o výsledkoch 1. 
kola. 
     2. kolo volieb sa uskutoční doporučenou poštou, vyhodnotenie volieb sa 
uskutoční za prítomnosti pracovníčky sekretariátu SLS. Termíny volieb sa učia na 
septembrovom zasadaní výboru SSKM. 
 
      7. Najlepšia publikácia v roku 2005. 
Uzn. 35  Prof. MUDr. D. Kotulová, PhD zabezpečí zverejnenie výzvy v časopise 
Správy klinickej mikrobiológie pre členov našej spoločnosti, aby publikácie na 
ocenenie zaslali do začiatku septembra 2006. 
 
      8. Rôzne: 

- prof. MUDr. Kotulová, PhD informovala, že dostala správu o činnosti NRC pre 
diagnostiku syfilisu a NRC pre Vibrionaceae za rok 2005, 

- MUDr. Hanzen informoval, že sa pripravuje návrh pre schválenie 9 NRC, ktoré 
bude financovať štát, a ostatné laboratória budú referenčné, ktorých činnosť sa bude 
povoľovať na základe výberového konania MZd  a budú financované z iných zdrojov 
(granty, platená diagnostika a pod.), 

- MUDr. Purgelová informovala, že po prebratí sérologickej diagnostiky z RÚVZ 
v Banskej Bystrici sa jej podarilo rozšíriť spektrum vyšetrenia, 4 násobne sa zvýšil 
počet vyšetrení a niektoré vyšetrenia sú zabezpečené zmluvne s inými pracoviskami. 
Touto cestou vyjadrila poďakovanie za pomoc pri riešení týchto problémov  prof. 
MUDr. P. Bakossovi, DrSc., MUDr. J. Hanzenovi, doc. MUDr. A. Líškovej, PhD mim. 
prof., 

- MUDr. Hanzen a MUDr. Petrovičová, CSc. prediskutovali na MZd s doc. 
MUDr. Lipšicom otázky v súvislosti s laboratórnou diagnostikou. Ide o zníženie počtu 
vyšetrení a pri jednotlivých výkonoch bude uvedená odbornosť, ktorá má oprávnenie 
ich vykonávať, 

- Prof. MUDr. D. Kotulová, PhD sa ohradila proti zverejňovaniu internej 
korešpodencie Mikrobiologického ústavu LFUK v časopise Správy klinickej 
mikrobiológie,  



- novou členkou spoločnosti je  
         
                                    
Zapísala Doc. MUDr. S. Bazovská, CSc.           Prof. MUDr. D. Kotulová, PhD 
Overil: RNDr. F. Ondriska, PhD                          predsedkyňa spoločnosti SSKM 
 
.                                                                                 


