Zápisnica
zo zasadania Výboru SSKM SLS zo dňa 7. decembra 2009 v Bratislave.

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

Program:
1. Kontrola zápisnice z minulého zasadnutia
2. Členská základňa a aktuálny zoznam členov SSKM SLS
3. Postgraduálne vzdelávanie a personálna situácia v odbore
4. Časopis Správy klinickej mikrobiológie
5. Správa z XII. Prowázkových dní v Komárne
6. Príprava odborných podujatí v roku 2010
7. Ocenenia členom jubilujúcim v roku 2010

1. Kontrola zápisnice z. 23.októbra 2009:
Uznesenie 1-231009 – splnené
Uznesenie 2-231009 –plní sa
2. Členská základňa a aktuálny zoznam členov SSKM SLS:
MUDr. Purgelová informovala prítomných o staqve členskej základne
SSKM SLS:
- odborná spoločnosť má 268 evidovaných členov ( 153 MUDr., 75
RNDr., 14 MVDr., 12 Mgr., 6 Ing., 3 PharmDr., 1 PhDr., 1 PhMr., 1
prom.biol. a 2 bez titulu)
- vekové rozloženie členov: 80-89 r. 9 členov, 70-79 r. 24, 60-69 35,
50-59 r. 108, 40-49 r. 51, 30-39 r. 46, iný vek 5 členov
- v roku 2009 požiadalo o členstvo v odbornej spoločnosti 7 nových
členov
- následnú kontrolu členskej základne vykoná vedecká skretárka
v prvom štvrťroku 2010
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3. Vzdelávanie a personálna situácia v odbore:
Prof. Majtán informoval o zabezpečovaní postgraduálnej výchovy ÚM SZU
v špecializačných odboroch Klinická mikrobiológia (kategória lekár),
Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii ( kategória iný
zdravotnícky pracovník a kategória zdravotnícky laborant).
Od roku 2005 absolvovali špecializačné skúšky 13 lekári ( 2 neprospeli ), 7
iní zdravot. pracovníci (1 neprospel) a 55 SZP.
Do špecializačnej prípravy je toho času zaradených 9 lekárov, 9 iných
zdravot. pracovníkov.
Novelizovaný Štúdijný poriadok pre špecializačné štúdiá a ďalšie potrebné
informácie o pláne aktivít SZU v školskom roku 2009/2010 sú dostupné na
webovej stránke SZU (www.szu.sk).
4. Časopis Správy klinickej mikrobiológie:
V neprítomnosti predsedu redakčnej rady a odborného redaktora sa výbor
problematikou časopisu nezaoberal. Doc. Nikš konštatoval oneskorenie
vydávania čísel časopisu v poslednom roku.
Uznesenie 1 – 071209: Dr. Petrovičová a Dr. Hanzen pripravia návrh na
oživenie časopisu.
5. Správa z XII. Prowázkových dní:
Konferencie sa zúčastnilo takmer 100 účastníkov, vrátane hostí z českej
republiky a Maďarska. Odoznelo 32 prednášok a bolo prezentovaných 15
posterov. Konferencia bola účastníkmi celkovo veľmi dobre hodnotená. Ako
problém sa ukázalo nedodržiavanie časového limitu prednášok, ktoré
ovplyvnilo časový harmonogram konferencie. Podobne neboli doteraz
účastníkom vydané certifikáty o účasti.
Uznesenie 2 – 071209: Výbor ukladá MUDr. Hanzenovi zabezpečiť
urýchlenú distribúciu certifikátov účastníkom konferencie.
6. Odborné podujatia v roku 2010:
- Výbor konštatoval, že doteraz nebol predložený návrh odborného
programu a organizačného zabezpečenia konferencie plánovanej na jar
2010 v Dudinciach.
Uznesenie 3 – 071209: Výbor navrhuje dr. Hanzenovi zachovať pôvodný
termín konania konferencie a žiada čo najskôr informovať o návrhu
odborného programu.
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VI. zjazd SSKM SLS sa bude konať v Brusne v dňoch 8. – 10. októbra
2010. Predbežný odborný program: sepsa, hepatitídy, národný
konsenzus testovania citlivostí baktérií na atb a varia.
Organizačný výbor: doc. Nikš, dr. Botek, dr. Hanzen, prof. Kotulová,
doc. Majtán,. dr. Purgelová. Predbežný termín zasadania členov
organizačného výboru je február 2010.
Uznesenie 4 – 071209: Výbor poveruje doc. Nikša, dr. Boteka a Dr.
Hanzena zabezpečením finančných zdrojov pre konanie zjazdu a ukladá
im informovať o stave príprav na nasledujúcom výbore.

7. Ocenenia členom jubilujúcim v roku 2010:
MUDr. Purgelová oboznámila prítomných so zoznamom členov SSKM, ktorý
dosiahnu životné jubileum v roku 2010.
Uznesenie 5 – 071209: Výbor sa uzniesol na návrhoch nasledujúcich
ocenení: zlatá medaila SLS – doc. Voleková, strieborná medaila SLS – prof.
Mateička, bronzová medaila SLS – doc. Nováková, dr. Rovná, dr. Hupková,
dr. Vaculíková, pozdravný list výboru SSKM SLS – dr. Guryčová, p.b.
Grofčíková, dr. Knotková a dr. Kuboňová.
Úplný zoznam jubilujúcich členov dodá vedecká sekretárka ne publikáciu v
časopise Správy klinickej mikrobiológie.
8. Rôzne:
Prof. Líšková informovala prítomných o publikácii v Microbiological
Research „Alternaria jesenskae sp. nov., a new species from Slovakia on
Fumana procumbens (Cistaceae)“, ktorý publikoval Roman Labuda
a kolektív. Prof. Majtán zabezpečí publikovanie tejto informácie
v odbornom časopise spoločnosti.

V Bratislave, 7. decembra 2009

Zapísala: MUDr.Anna Purgelová
ved. sekretár SSKM SLS

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

Overila: RNDr. Lívia Slobodníková, PhD.
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