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Zápisnica 
zo zasadania Výboru SSKM SLS dňa 8. júna 2007 v Bratislave. 

 
 

Prítomní:  MUDr. Botek, MUDr. Hanzen, doc. MUDr. Líšková PhD., mim. prof, 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. 
Neprítomní: prof. MUDr. Siegfried, CSc. 
Prizvaní: RNDr. Rosinský, MPH 
 
Program: 
1.Kontrola zápisnice z 24. 2. 2007: 
   Uznesenie 1 – zostáva v platnosti 
   Uznesenie 2 – splnené  
   Uznesenie 3 – informácia v bode č. 7. programu 
   Uznesenie 4 – upravené miesto zasadania výboru 
   Uznesenie 5 – jednania vo VZP sa nekonali, zloženie pracovnej skupiny zostáva v platnosti 
 
2. Korešpondenčné vypracovanie   stanovísk výboru medzi jednotlivými zasadaniami. 
   Doc. Nikš informoval o vypracovaní stanovísk výboru SSKM SLS na základe vyjadrení   

väčšiny členov výboru získaných korešpondenčne: 
- Stanovisko výboru SSKM SLS k návrhu „Odborného usmernenia MZ SR na 

vykonávanie laboratórnej diagnostiky onkogénnych ľudských papilomavírusov 
v prevencii karcinómu krčka maternice“, chýbalo stanovisko prof. Siegfrieda (viď. 
Príloha) 

- Stanovisko výboru SSKM SLS k návrhu na obsadenie funkcie hlavného odborníka MZ 
SR, chýbalo stanovisko prof. Siegfrieda (viď. Príloha) 

- Súhlasné stanovisko výboru SSKM SLS na zmenu vydavateľa časopisu „Správy 
klinickej mikrobiológie“, chýbalo stanovisko prof. Majtána a prof. Siegfrieda (viď. 
Príloha) 

     
3. Správa o hospodárení SSKM SLS v roku 2006. 
  RNDr. Rosinský predložil správu výsledkov hospodárenia SSKM SLS k 31. 12. 2006, z       

ktorej  vyplynulo, že činnosť SSKM SLS v roku 2006 bola spojená so stratou viac ako 70 
000,- Sk (odpis z rezervného fondu). Najväčšie náklady boli spojené s vydávaním časopisu 
„Správy klinickej mikrobiológie“. 

   Uznesenie 1:Výbor prijal správu o hospodárení a ukladá všetkým členom výboru, aby  
zabezpečovali organizáciu odborných akcií spoločnosti s minimálne vyrovnaným 
rozpočtom. 

 
4. Koordinácia odbornej činnosti SSKM SLS a SKM SLK. 
   Doc. Nikš predostrel návrh na systém usporadúvania odborných podujatí spoločnosti   

v budúcnosti. Ťažisko bude predstavovať jedna konferencia v kalendárnom roku spoločne 
organizovaná SSKM SLS a SKM SLK. Ďalšie akcie sa budú organizovať podľa ročného 
plánu, pričom obe spoločnosti budú koordinovať svoju činnosť a podľa možnosti aj ďalšie 
akcie organizovať spoločne. 

   Uznesenie 2: Výbor uložil MUDr. Hanzenovi, aby predložil tento návrh na zasadnutí 
výboru SKM SLK a získal stanovisko SKM SLK k spolupráci so SSKM SLS. V prípade 
kladného stanoviska SKM SLK vypracuje zmluvnú dohodu o spolupráci medzi SSKM SLS 
a SKM SLK.  

   Termín: 1. 9. 2007. 
   Uznesenie 3: Doc. Nikš zistí na sekretariáte SLS právne podmienky SLS pre podpísanie 

dohody o spolupráci so SKM SLK. 
   Termín: 1. 9. 2007. 
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5. Časopis Správy klinickej mikrobiológie. 
   MUDr. Petrovičová ako hlavný redaktor časopisu Správy klinickej mikrobiológie predložila 

správu o vydávaní časopisu. Časopis v celom uplynulom období vychádzal podľa plánu 
a svojou štruktúrou aj obsahovo plnil svoje poslanie. Dr. Petrovičová zhodnotila činnosť 
redakčnej rady a predložila návrh na zloženie novej redakčnej rady (viď. Príloha). 
Vzhľadom na finančnú situáciu vydávania časopisu predložila výboru návrh na spoločné 
vydávanie aj spoločné financovanie časopisu so SKM SLK. 

   Uznesenie 4: Členovia výboru odsúhlasili nové zloženie RR pre ďalšie funkčné obdobie. 
   Uznesenie 5: Členovia výboru súhlasia s tým, aby sa spoluvydavateľom časopisu stala 

SKM SLK. Financovanie časopisu bude súčasťou zmluvy medzi SSKM SLS a SKM SLK. 
MUDr. Hanzen zabezpečí prípravu zmluvy medzi odbornými spoločnosťami a návrh pošle 
cestou vedeckého sekretára všetkým členom výboru SSKM SLS. 

   Termín: 1. 9. 2007 
 
6. Ceny spoločnosti. 
   MUDr. Botek predložil kritériá pre udeľovanie ceny za najlepšiu publikáciu SSKM SLS. 
   Uznesenie 6: Výbor ocenil predložený návrh a schválil ho s niekoľkými formálnymi 

pripomienkami. MUDr. Botek zapracuje pripomienky a takto upravený návrh zašle 
vedeckému sekretárovi spoločnosti. 

   Prípravu podkladov pre návrh ceny spoločnosti bude zabezpečovať redakčná rada 
časopisu „Správy klinickej mikrobiológie“ v rámci spracovávania bibliografie členov SSKM 
SLS a SKM SLK. 

       
7. Molekulárnobiologická diagnostika v klinickej mikrobiológii. 
    Prof. Majtán podal informáciu k dotazníkovej akcii „Molekulárna diagnostika pôvodcov 

infekčných ochorení“. Konštatoval, že z  22 vrátených dotazníkov len v  4 
mikrobiologických pracoviskách majú skúsenosti s molekulárnobiologickými 
technikami.  

      Uznesenie 7: Prof. Majtán a MUDr. Botek pripravia podnety pre realizáciu odborného 
podujatia venovaného molekulárnobiologickej diagnostike, plánovanej na koniec roku 
2008. 

    Termín: do nasledujúceho zasadania výboru. 
 
8. Príprava odborných podujatí na rok 2008.      

- 22. – 24. február odborná konferencia SKM SLK, SSKM SLS v spolupráci 
s dermatovenerologickou odbornou spoločnosťou 
- September : Moravsko – slovenské dni 
- September – október: Pracovné stretnutie venované molekulárnobiologickej 
diagnostike infekčných ochorení. 
Uznesenie 8: Predseda výboru SSKM SLS prejedná s predsedom výboru SSI SLS 
možnosti ďalšej odbornej spolupráce. 
Termín: do nasledujúceho zasadania výboru. 
 

9. Rôzne. 
- MUDr. Purgelová informovala o liste ministrovi zdravotníctva SR, v ktorom  doc. 

Líšková abdikovala  na funkciu hlavného odborníka MZ SR. 
- Členovia sa dohodli, že najbližšie zasadanie výboru SSKM SLS bude 29. 9. o 11,00 

hod na SZU v Bratislave. 
- MUDr. Petrovičová predložila návrh odborného usmernenia o štandardizácii 

mikrobiologickej diagnostiky vírusových hepatitíd, ktorý je predložený na MZ SR. 
Členovia sa k predloženému materiálu vyjadria do 10 dní a pripomienky budú 
predložené na MZ SR. 

- MUDr. Purgelová oboznámila so zoznamom členov spoločnosti, ktorí v r. 2007 
dosiahnú životné jubileá. Výbor sa dohodol na nasledovnom ocenení: pozdravný list 
prof. Čatár, prof. Straka, MUDr. Péči, prof. Čisláková, RNDr. Zambóová. Bronzová 
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medaila: doc. Líšková, strieborná medaila: doc. Rajčani, medaila : MUDr. Mitrová 
(udelenie medaily predloží na budúcom výbore dr. Petrovičová),  

- MUDr. Petrovičová informovala o požiadavke na zavedenie certifikačného štúdia 
v oblasti molekulárnobiologickej diagnostiky  infekčných ochorení na SZU. Prítomní 
súhlasili s takouto požiadavkou. 

- Prof Líšková informovala o interpretovaní mikrobiologických nálezov neodbornou 
súkromnou diagnostickou spoločnosťou Skenar. Výbor doporučil zaoberať sa 
podrobnejšie touto problematikou HO MZ SR pre klinickú mikrobiológiu. 

- Doc. Ondriska informoval o publikovaní zavádzajúcich článkov o parazitologickej 
diagnostike v časopise Slovenský lekár. Výbor súhlasil s jeho návrhom  uverejniť  
v tomto časopise reakciu na spornú publikáciu. 

 
 
 
Zapísala: MUDr. A. Purgelová 
               Vedecká sekretárka SSKM SLS 
 
 
Overil: MUDr. R. Botek                                                            doc. MUDr. M. Nikš, CSc. 
                                                                                                  Predseda SSKM SLS 
 
 
V Bratislave, 8. 6. 2007. 
 
 

 


