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Zápisnica 
zo zasadania Výboru SSKM SLS dňa 15. októbra 2007 v Bratislave. 

 
 
 
 

Prítomní: MUDr. Botek, MUDr. Hanzen, MUDr. Kultan, doc. RNDr. Majtán, CSc.,   mim. 
prof., doc. MUDr. Nikš, CSc., doc. RNDr. Ondriska, PhD., MUDr. Petrovičová, 
CSc., MUDr. Purgelová, RNDr. Rosinský, MPH, RNDr. Slobodníková, PhD. 

Prizvaná: RNDr. Lacková, PhD. 
Ospravedlnení: prof. MUDr. Kotulová, CSc., doc. MUDr. Líšková, PhD., mim. prof. 
Neprítomný: prof. MUDr. Siegfried, CSc. 
 
 
Program: 

1. Kontrola zápisnice z 8. júna 2007: 
Uznesenie 1 – zostáva v platnosti 
Uznesenie  2 – priebežné plnenie. Návrh zmluvy dopracujú právnici obidvoch 
                           odborných zložiek. 
Uznesenie 3 – splnené 
Uznesenie 5 – splnené 
Uznesenie 7 – priebežné plnenie 
Uznesenie 8 – splnené 
 

2. Voľba podpredsedu spoločnosti 
      Predseda výboru navrhol do funkcie podpredsedu SSKM SLS MUDr. Boteka.  
      Návrh bol jednomyselne schválený všetkými prítomnými členmi výboru. 
 
3. Korešpondenčné vypracovanie stanovísk výboru medzi jednotlivými zasadaniami.                   

Doc. Nikš informoval o vypracovaní stanoviska Výboru SSKM SLS na základe vyjadrení 
väčšiny členov výboru získaných korešpondenčne: 

        Nominácie do odborných pracovných skupín MZ SR za SSKM  SLS ( viď. Príloha) 
 

4. Zmluva o spolupráci SSKM SLS a SKM SLK 
       MUDr. Hanzen  predložil členom návrh zmluvy o spolupráci medzi SSKM SLS a SKM SLK.   
       Vedecká skeretárka rozpošle text zmluvy členom výboru, ktorí môžu svoje pripomieky  
       vrátiť ved. skeretárke  do 31. 10. t.r. 

 
5. Spolupráca SSKM a SIS SLS 

Doc. Nikš informoval o stretnutí s Doc. MUDr. K. Holečkovou, PhD, – predsedkyňou 
Slovenskej infektologickej spoločnosti SLS. 
Uznesenie 1-151007: Predseda Výboru SSKM SLS sa dohodol s predsedkyňou SIS SLS na 
vzájomnej spolupráci pri príprave odborných usmernení pre diagnostiku infekčných 
ochorení ako aj na spolupráci  pri príprave odborných podujatí. 
Výbor súhlasil so zasielaním zápisnice zo zasadania aj predsedkyni SIS SLS. 
 

6. Návrh záväzného postupu pri vypracovávaní stanovísk Výboru SSKM SLS. 
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Výbor prerokoval a schválil nasledovný záväzný postup pri vypracovávaní odborných 
stanovísk výboru SSKM SLS: 
Odborné stanovisko výbor vypracováva na základe žiadosti zostavovateľa odborného 
usmernenia, iného žiadateľa, alebo aj z vlastnej iniciatívy. Posudzovaný text zasiela vedecký 
sekretár ako neverejný materiál členom výboru a navrhnutým odborníkom v danej oblasti 
na pripomienkovanie. Kompetenciou členov výboru je pri vypracovaní vlastného 
stanoviska požiadať o spoluprácu ďalších odborníkov.  
Konečné stanovisko výboru vypracuje predseda výboru, alebo ním poverený člen výboru. 
Stanovisko Výboru SSKM SLS podpisuje predseda výboru. Stanovisko sa zasiela na 
vedomie: 
- žiadateľovi 
-  Hlavnému odborníkovi pre klinickú mikrobiológiu MZ SR 
- v kópii príslušnému odboru MZ SR 
- v kópii všetkým riaditeľom zdravotných poisťovní 
Uznesenie 2-151007: 
Výbor ukladá všetkým členom výboru dodržiavať uvedený záväzný postup pri 
vypracovávaní stanovísk Výboru SSKM SLS.  
 

7. Príprava odborných podujatí na obdobie 2007 – 2008. 
• 22. – 24. február 2008, Nitra: odborná konferencia SKM SLK a  SSKM SLS 

v spolupráci s dermatovenerologickou odbornou spoločnosťou. Odborné témy: 
infekcie kože a mäkkých tkanív, sexuálne prenosné choroby. 

• 19. – 23. máj 2008, Sezimovo Ústí: VII. České a slovenské parazitologické dny 
• 11. – 13. jún 2008, Ústí nad Labem: XII. Kongres českej a slovenskej infektologickej 

spoločnosti 
• September 2008, Vysoké Tatry: Moravsko – Slovenské mikrobiologické dni 
• November 2008: Molekulárnobiologická diagnostika v klinickej mikrobiológii. 

Uznesenie 3-151002: Výbor zotrváva na koncepcii organizovania dvoch nosných podujatí 
ročne.  
Uznesenie 4-151002: S ohľadom na spoločnú organizáciu nosných podujatí so SKM SLK sa 
výbor  uzniesol na predlžení intervalu konania zjazdov SSKM SLS na  4 roky, čo 
korešponduje s volebným obodobím orgánov spoločnosti. 
 

8. Cena za najlepšiu publikáciu za rok 2006. 
RNDr. Lacková informovala členov výboru o bibliografii členov SSKM SLS v roku 2006.  
Uznesenie 5-151007:  Zoznam potenciálnych prác pre udelenie ceny postúpi dr. Lacková 
vedeckej sekretárke, ktorá ho spolu s kritériami pre udeľovanie ceny rozpošle členom 
výboru. Každý člen výboru má možnosť navrhnúť  do 27.10.2007  3 práce na ocenenie. Ich 
zoznam zašle vedeckej sekretárke spoločnosti. Vybrané práce s plným textom dostanú 
členovia výboru na posúdenie k 1.11.2007. Svoje vyjadrenie zašlú vedeckej sekretárke 
spoločnosti do 15.11.2007. 
Pre udelenie ocenenia za rok 2007 bude výzva s aktuálnym usmernením uverejnená 
v časopise spoločnosti. 
 

9. Ocenenia jubilujúcim členom SSKM za rok 2007. 
Výbor sa dohodol na nasledovnom postupe pri ocenení jubilujúcich členov spoločnosti: 
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Pozdravný list pre prof. Čislákovú a prof. Straku – doc. Ondriska, pre MUDr. Péči – dr. 
Rosinský, ocenenie pre doc. Líškovú – prof. Kotulová, doc. Rajčáni, dr. Mitrová – dr. 
Petrovičová. 
Oznámenie o ocenení jubilujúcich bude uverejnené v časopise spoločnosti 

 
 

10. Rôzne. 
- hlavná odborníčka MUDr. Petrovičová informovala o aktuálnych požiadavkách MZ 

SR pre jednotlivé odbory. Výbor sa dohodol na revízii zoznamu výkonov (stretnutie 
komisie pre cenotvorbu 17. 11. t.r.) a jeho  predloženie MZ SR ako spoločný materiál 
SSKM SLS a SKM SLK. 

- Doc. Majtán informoval o príprave pracovnej skupiny pre molekulárnobiologickú 
diagnostiku v klinickej mikrobiológii, ktorá začiatkom r. 2008 predloží plán svojich 
aktivít. 

- MUDr. Hanzen informoval o stave príprav najbližších čísel (3, 4) časopisu 
spoločnosti. 

 
 
Zapísala: MUDr. A. Purgelová 
                  Vedecká sekretárka SSKM SLS 
 
Overil: MUDr. R. Botek                                                    doc. MUDr. M. Nikš, CSc. 
                                                                                                  Predseda SSKM SLS 
 

 
       
V Bratislave, 15. 10. 2007. 

 
 


