
Zápisnica 
zo zasadania Výboru SSKM SLS dňa 6. decembra 2007. 

 
 

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

Neprítomní: MUDr. Hanzen, prof. MUDr. Kotulová, CSc., doc. MUDr. Líšková, PhD., mim. prof. 
 
 
Program: 

1. Kontrola zápisnice z 15. októbra 2007: 
Uznesenie 1-151007 – zostáva v platnosti 
Uznesenie 2–151007– zostáva v platnosti 
Uznesenie 3-151007 – zostáva v platnosti 
Uznesenie 4-151007 – zostáva v platnosti 
Uznesenie 5-151007 – splnené 
 

2. Udelenie ceny za najlepšiu publikáciu za rok 2006 
Výbor vyhodnotil návrhy a hlasovaním rozhodol o udelení  ceny za najlepšiu publikáciu za rok 2006: 

        Uznesenie 1-061207:  Cenu za najlepšiu publikáciu za rok 2006 udeľuje SSKM SLS autorom J. Rajčáni a F.   
        Čiampor : Lekárska virológia, VEDA, 680 strán. Finančná odmena 2000 SK bude poukázaná prvému  
        autorovi.   

Predseda výboru požiada dr. Lackovú aby do konca júna predložila návrhy na ocenenie za najlepšiu 
publikáciu za rok 2007.  
 

3. Zmluva o spolupráci SSKM SLS a SKM SLK 
Výbor sa zaoberal návrhom zmluvy a pripomienkami jednotlivých členov výboru a navrhol nasledovné 
riešenie sporného bodu o financovaní spoločných akcií: 
Uznesenie 2-061207: Finančné zabezpečenie odborných akcií (náklady a zisk) budú výbory oboch 
spoločností riešiť pri každej akcii individuálne. Návrh je nutné konzultovať s výborom SKM SLK.  
 

4. Príprava hodnotenia činnosti odboru klinická mikrobiológia 
Predseda výboru navrhol pravidelné ročné hodnotenie činnosti odboru. 
Uznesenie 3-061207:  Sylabus základnej štruktúry pre správu o stave odboru do najbližšieho zasadania 
výboru pripravia  dr. Petrovičová , doc.  Nikš a dr. Hanzen 
 

5. Personálna situácia v odbore 
Dr. Purgelová informovala prítomných o aktualnom počte a vekovej štruktúre členov odbornej 
spoločnosti: spoločnosť má v súčasnosti 257 členov, priemerný vek  je 51 rokov. 
Členovia výboru schválili nových členov spoločnosti: RNDr. Tibora Halásza, MUDr. Oľgu Procházkovú 
a RNDr. Magdalénu Šimončičovú. 
 

6. Príprava odborných podujatí v roku 2008 
Výbor prerokoval obsah prvej informácie o odbornej konferencii v Nitre vo februári 2008 a stav príprav 
na Moravsko – Slovenské mikrobiologické dni vo V. Tatrách. Predseda výboru konštatoval, že 
programove výbory oboch podujatí nepracujú dostatočne načas a systematicky.  Výbor prijal nasledovné 
uznesenie:  
Uznesenie 4-061207:  Výbor spoločnosti ukladá predsedom programových a organizačnych výborov 
odborných podujatí SSKM SLS dokumentovať činnosť výborov a zabezpečovať obsahovú náplň 
podujatí s dostatočným predstihom. 



                Doc: Majtán informoval o stave prípravy na odbornú konferenciu „Molekulárno-biologická diagnostika 
v klinickej mikrobiológii“ a o rámcových krokoch organizačného výboru.  

 
7. Ocenenia jubilujúcim členom v roku 2008 

MUDr. Purgelová informovala, že v roku 2008 oslávi  životné jubileum 35 členov spoločnosti. 
Výbor prijal nasledovné stanovisko: 
Uznesenie 5-061207: udelenie zlatej medaily pre doc. Bazovskú (návrh prof. Kotulová), strieborná 
medaila pre doc. Nikša (návrh dr. Petrovičová), bronzová medaila pre dr. Kultana (návrh dr. Rosinský), 
pozdravný list – doc. Puzová, prof. Štefanovič, prof. Bakoss, dr. Molokáčová, dr. Hučková. 
Spoločné blahoželanie v časopise pre: prof. Badalík, dr. Benčatová, dr. Macháčová, prof. Trupl, dr. 
Kopáčiková, dr. Bruckmayerová, dr. Dobiášová, dr. Gavačová, dr. Mikolášiková, dr. Milošovič, dr. 
Špaleková, dr. Turanská, dr. Blahová. 
 

8. Rôzne 
- Dr. Petrovičová navrhla oživiť tradíciu jednodňových odborných seminárov. Dr. Slobodníková 

predloží koncepciu ponuky odbornej participácie SSKM SLS na regionálnych seminároch SLS . 
Termín: najbližšie zasadanie výboru. 

- hlavná odborníčka MZ SR dr. Petrovičová informovala o požiadavke MZ SR podať 2-3 navrhy 
na odborné usmernenia MZ SR v mikrobiologickej diagnostike v roku 2008. Výbor  súhlasil       
s nasledovnými návrhmi –Laboratórna diagnostika infekcií vyvolaných HPV – január/február 
2008, Laboratórna diagnostika kampylobakterióz – do 30.6.2008 (podklady dr. Kultán), 
a Laboratórna diagnostika borelióz,  do 31.10.2008. 

- Dr. Petrovičová informoval o žiadosti MVDr. Kantíkovej (Veterinárna služba), zaslanej na MZ 
SR, o vykonávanie špecializovanej  mikrobiologickej diagnostiky (zaradenie do siete ZZ). 
Žiadosť zamietnutá. 

- členovia výboru upozornili na problémy s distribúciou časopisu Správy klinickej 
mikrobiológie.                                                                                                                                       
Uznesenie 6-061207:  MUDr. Hanzen preverí skutkový stav a na najbližšom zasadaní výboru 
bude informovať  o distribúcii časopisu. 

- budúce zasadanie výboru SSKM SLS je predbežne plánované na 22. – 24. február v Nitre. 
 
 
 
Zapísala:    MUDr. Purgelová 
                    vedecká sekretárka SSKM SLS 
 
Overila:      RNDr. L. Slobodníková, CSc.                                                            Doc. MUDr. M. Nikš, CSc. 
                                                                                                                                     predseda  SSKM SLS v.r. 
 
 
V Bratislave, 6. 12. 2007. 

 
 


