Zápisnica
zo zasadania Výboru SSKM SLS zo dňa 4. decembra 2008 v Bratislave

Prítomní: MUDr. R. Botek, MUDr. J. Hanzen, prof. MUDr. A. Líšková, PhD., doc. MUDr.
M. Nikš, CSc., doc. RNDr. F. Ondriska, PhD., MUDr. A. Petrovičová CSc., MUDr. A.
Purgelová, prof. MUDr. L. Siegfried, CSc., RNDr. L. Slobodníková, CSc., RNDr. J.
Rosinský, MPH
Neprítomná: prof. MUDr. D. Kotulová, CSc.
Ospravedlnení: MUDr. V. Kultan, prof. RNDr. V. Majtán, CSc.

Program:
1. Kontrola zápisnice z 19. 9. 2008:
Uznesenie 1-190908 - splnené
Uznesenie 2-190908 - splnené
Uznesenie 4-190908 - splnené. Seminár pozitívne hodnotený.
Uznesenie 5-190908 - plní sa (viď zápisnicu - bod č. 5)
2. Informácia hlavnej odborníčky MUDr. Petrovičovej:
MUDr. Petrovičová informovala o činnostiach HO MZ SR za uplynulý rok:
- pripomienkované návrhy odborných usmernení pre diagnostiku infekcií vyvolaných
HPV, Campylobacter sp, Helicobacter pylori a diagnostiku cystickej fibrózy.
- predložené podklady pre zmenu nariadenia vlády ohľadom zabezpečenia minimálneho
priestorového vybavenia a materiálneho zabezpečenia mikrobiologických pracovísk.
- katalogizačná komisia poskytla MZ SR upravený a doplnený zoznam výkonov
mikrobiologických vyšetrení, ktorý sa v súčasnosti prepracováva do formátu
(tabuľky) požadovanej MZ SR.
3. Zastúpenie a prezentácia SR v ECDC:
Prof. Siegfried informoval výbor o svojej účasti na zasadaní národných zástupcov pre
problematiku antimikrobiálnej rezistencie v Paríži, koordinovanom ECDC a venovanému
príprave 1. európskeho antibiotického dňa. V SR bola akcia koordinovaná z MZ SR (tlačová
konferencia, tlač plagátov na propagáciu racionálnej atb terapie, webová stránka). MUDr.
Petrovičová doplnila, že odborné aktivity pre propagáciu racionálnej atb politiky sa
uskutočňovali aj z podnetu mikrobiologických pracovísk na regionálnych odborných
seminároch.
Doc. Nikš uviedol, že SR ako jediná členská krajina EU nemá od roku 2006 zastúpenie
v európskej surveillance antibiotickej rezistencie EARSS z dôvodu neposkytovania
finančných prostriedkov MZ SR.
Uznesenie 1-041208: Doc Nikš bude informovať listom ministra zdravotníctva (na
vedomie gen. riaditeľovi Hochelovi) o stanovisku výboru SSKM SLS k negatívnemu
hodnoteniu SR pre neúčasť na poskytovaní údajov do európskej databázy antibiotickej
rezistencie EARSS.
Termín: 31.1.2009
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4. Spolupráca SLS a SLK:
Doc. Nikš informoval prítomných, že z dôvodu, že SSKM SLS nie je hlavným
organizátorom odbornej konferenie v Piešťanoch vo februári 2009, nebude táto akcia
uvedená v kalendári odborných podujatí SLS. V diskusii sa dohodlo, že popri spoločnej
februárovej konferencii so SKM SLK bude SSKM SLS pravidelne organizovať ako prvý
organizátor jednu konferenciu v jeseni kalendárneho roku.
MUDr. Petrovičová zdôraznila potrebu aktívnej práce organizačných výborov odborných
konferencií, ktoré musia v dostatočnom predstihu predkladať výboru na schválenie
odborný program, finačné zabezpečenie akcie a možnosti krytia nákladov pre členov
odborných spoločností.
Uznesenie 2-041208: Na najbližšie rokovanie Výboru SSKM SLS MUDr.Botek pripraví
návrh rokovacieho poriadku organizačného výboru odborného podujatia, ktorého
organizátorom alebo spoluorganizátorom je SSKM SLS.
5. Príprava podujatí na rok 2009:

XIX. odborná konferencia SKM SLK v Piešťanoch – organizačný výbor: MUDr. Hanzen,
doc. Nikš, MUDr. Petrovičová, MUDr. Botek, p. Klimsch. Hlavný organizátor SKM SLK.
Prowazkove dni. Hlavný organizátor SSKM SLS, spoluorganizátori SPS SAV, Spolok
lekárov Komárno. Organizačný výbor: doc. Nikš, doc. Peťko, doc. Ondriska, MUDr.
Petrovičová, MUDr. Hanzen, RNDr. Rosinský, Spolok lekárov Komárno.
6. Vzdelávacie aktivity v roku 2009:
RNDr. Slobodníková a MUDr. Botek informovali o skompletizovaní ponuky SSKM SLS pre
odborné vzdelávanie. Aktuálny zoznam (k 1.1.2009) prednášateľov a ponúknutých
odborných tém sa rozošle ako informácia vedúcim mikrobiologických pracovísk na
Slovensku.
Uznesenie 3-041208: MUDr. Purgelová rozošle aktuálny zoznam odborných tém
a prednášateľov na rok 2009 spolu so prievodným listom (Doc. Nikš) vedúcim
mikrobiologických pracovísk na Slovensku. T.: 31.1.2009
7. Ocenenia jubilujúcim členom v roku 2009
MUDr. Purgelová predložila zoznam jubilujúcich členov SSKM SLS v roku 2009. Pre
možné nezrovnalosti v databáze členskej základne budú ocenenia jednotlivým členom
SSKM SLS potvrdené až po overení údajov v centrálnej databáze na sekretariáte SLS.
Uznesenie 3-041208: Výbor poveruje MUDr. Purgelovú zabezpečením aktualizácie
databázy členov SSKM SLS a verifikovaním návrhov pre ocenenie jednotlivým členom
odbornej spoločnosti na sekretariáte SLS.
Výbor schválil nasledovné ocenenia jubilantom: prof. MUDr. Kotulová, CSC.,MUDr.
Kazár, CSc. - zlatá medaila, prof. RNDr. Majtán, CSc., MUDr. Mikovičová,PhD. strieborná medaila SLS
8. Rôzne:
Doc Nikš informoval prítomných o návrhu sekretariátu SLS na zaokrúhlenie ročných
členských príspevkov v novej mene EUR: pracujúci 9 EUR, dôchodcovia 4 EUR. Výbor
SSKM SLS po diskusii odsúhlasil nižšiu výšku príspevkov pre dôchodcov - 3 EUR
Uznesenie 4-041208:Výbor súhlasí so zaokrúhlením ročných členských príspevkov
SSKM SLS vo výške 9 EUR pre zamestnaných a 3 EUR pre dôchodcov, a to za
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predpokladu, že sa pri prepočte boli dodržali všetky zákonné predpisy vlády SR,
súvisiace s prechodom meny na EUR.
MUDr. Botek informoval o priebehu konferencie venovanej molekulárnej diagnostike
v klinickej mikrobiológii v Bobrovci 7.-9. 11.2008. Správa z konferencie (Nikš, Botek)
bude uverejnená v časopise SKM.
Výbor požiadal MUDr. Hanzena o poskytnutie textu návrhu na indikátory kvality, ktoré
predložila LK na MZ SR.
V nadväznosti práce katalogizačnej komisie rozošle MUDr. Hanzen jednotlivým členom
komisie registračné listy s návodom na ich vypísanie.

Zapísala: MUDr. A. Purgelová
Ved. sekretár SSKM SLS

doc. MUDr. M. Nikš, CSc.
predseda SSKM SLS

Overila: prof. MUDr. A. Lišková, PhD.
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