Zápisnica
zo zasadnutia Výboru SSKM SLS zo dňa 4. júna 2010 v Bratislave

Prítomní: MUDr. R. Botek, MUDr. V. Kultán, doc. RNDr. V. Majtán, CSc., mim.
prof., doc. MUDr. M. Nikš, CSc., doc. RNDr. F. Ondriska PhD., MUDr. A.
Purgelová,
Ospravedlnení: MUDr. J. Hanzen, prof. MUDr. D. Kotulová, CSc.,prof. MUDr. A.
Líšková, PhD., RNDr. J. Rosinský, MPH., RNDr. L. Slobodníková, PhD.,
MUDr. A. Petrovičová, CSc.,
Neprítomní: prof. MUDr. L. Siegfried, CSc.
Program:
1. Kontrola zápisnice z 12. marca a 15. apríla 2010
2. Katalóg výkonov ( Petrovičová, Hanzen)
3. Bibliografia 2009 a cena spoločnosti za rok 2009 (Purgelová)
4. Príprava správy o činnosti výboru SSKM SLS za obdobie 2006 –
2010 (Nikš, Botek, Purgelová)
5. Revízna správa za roky 2006 – 2010 ( Kultan, Rosinský)
6. VI. Kongres SSKM SLS (Nikš, Hanzen, Purgelová, Botek)
7. Priebeh korešpondenčných volieb na funkčné obdobie 2010 – 2014
Petrovičová)
8. Rôzne

1. Kontrola zápisnice z 12. marca 2010:
Bod 1. V problematike pregraduálnej výchovy sa nenašla pozitívna odozva
na univerzitných pracoviskách, preto sa problematika odročuje do
budúcna.
Bod 2. Doc Nikš preveril na sekretariáte možnosť aktivácie vlastnej www
stránky SSKM SLS Sekretariát zašle predsedovi spoločnosti konkrétne
podmienky pre vytvorenie vlastnej domény na stránke SLS.
Uznesenie 1-120310: Vzhľadom na neprítomnosť MUDr. Petrovičovej sa
riešenie problematike presúva na budúce zasadanie výboru.
Uznesenie 2-120310: - splnené
Uznesenie 3-120310: - splnené
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Kontrola zápisnice z 15. apríla 2010:
Uznesenie 1-150410: - splnené. Stanovisko výboru SSKM SLS bolo zaslané
na MZ SR. Vzhľadom na požadovaný postup pripomienkovania materiálov
MZ SR bude však v budúcnosti nutné závažné pripomienky riešiť aj cestou
právneho oddelenia SLS.
Uznesenie 2-150410: - splnené
2. Katalóg výkonov:
MUDr. Botek referoval o priebehu, tvorbe a revízii katalógu výkonov.
Uznesenie 1-040610: Výbor na základe poskytnutej informácie zaujal
kritické a odmietavé stanovisko k vykonávaniu výkonov mikrobiologickej
diagnostiky inými odbormi, ktoré nie sú koncepčne a legislatívne oprávnené
k týmto výkonom. Výbor poveril predsedu k zaslaniu stanoviska na MZ SR.
3. Bibliografia 2009 a cena spoločnosti za rok 2009:
MUDr. Purgelová predložila výsledky návrhov hodnotenia príspevkov na
udelenie ceny za najlepšiu publikáciu. Na ocenenie bolo navrhnutých 22
autorov, pričom najviac bodov v hodnotení získal kolektív autorov Mitrová
a kol. za súbor prác venujúcich sa problematike Creuzfieldovej-Jakobovej
choroby na Slovensku.
Uznesenie 2-040610: Výbor sa na základe návrhov uzniesol na udelení ceny
za najlepšiu publikáciu za rok 2009 MUDr. Mitrovej a kol.
Predseda predloží sekretariátu SLS podklady pre udelenie ceny, ktorá
bude udelená na VI. Kongrese SSKM SLS na Táloch.
Uznesenie 3-040610: Výbor sa uzniesol na nasledovnej úprave kritérií pre
udeľovanie ceny za najlepšiu publikáciu.
Bod č.4 - uzávierka návrhov je 1. mája nasledujúceho roku po uverejnení
príspevku.
Bod č. 11 - na udelenie ceny sa budú navrhovať len autori, ktorým za
posledné tri roky nebola udelená cena spoločnosti za publikáciu
v identickej problematike.
4. Príprava správy o činnosti výboru SSKM SLS za obdobie 2006-2010:
Správu o činnosti výboru za uplynulé funkčné obdobie pripraví predseda,
podpredseda a vedecká tajomníčka spoločnosti. Správu predložia výboru
spoločnosti.
Termín: 31.8. 2010
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5. Revízna správa za roky 2006-2010:
MUDr. Kultan a RNDr. Rosinský pripravia revíznu správu SSKM SLS za
roky 2006-2010, ktorú predložia výboru spoločnosti.
Termín: 31. 8. 2010
Uznesenie 4-040610: Výbor sa uzniesol, že správu o činnosti SSKM SLS
a revíznu správu za roky 2006-2010 zašle členom spoločnosti
elektronickou poštou pred II. kolom volieb do orgánov spoločnosti.
6. VI. Kongres SSKM SLS:
Predseda spoločnosti referoval členom výboru o príčinách zmeny miesta
konania kongresu a o jeho aktuálnom programovom a finančnom
zabezpečení. II. informácia bola rozposlaná členom spoločnosti e-mailom
a bude publikovaná v 2. čísle časopisu Správy klinickej mikrobiológie. II.
informácia bola zaslaná aj výboru SIS SLS a ÚVZ SR.
Garanti odborného programu: I. blok – Mgr. Gašparovič, II. blok – doc
Nikš, III. blok – prof. Majtán a MUDr.Botek, IV. blok – doc. Nikš.
Vedecká sekretárka bude v pravidelných intervaloch informovať predsedu
o aktuálnom stave prihlásených účastníkov kongresu.
Najbližšie stretnutie organizačného výboru sa bude konať ku 10. 9. 2010,
kedy sa dohodne definitívna skladba odborného programu.
Termín predloženia: 15. 9. 2010
7. Priebeh korešpondenčných volieb na funkčné obdobie 2010-2014:
Volebné lístky pre prvé kolo volieb boli v plánovanom termíne rozposlané
členom SSKM SLS. Volebná komisia 10. júna na sekretariáte SLS sčíta
doručené lístky a o priebehu I. kola vyhotoví zápisnicu.
Pred II. kolom volieb vedecká sekretárka preverí aktuálnu databázu
členov spoločnosti a údaje poskytne predsedníčke volebnej komisie.
8. Rôzne:
Výbor schválil prihlášku Mgr. Vaškovej do SSKM SLS.
Ďalšia pravidelná schôdza výboru sa plánuje v rámci IV. Kongresu
spoločnosti v októbri na Táloch.

V Bratislave, 4. júna 2010
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Zapísala: MUDr. A. Purgelová
Ved. sekretár SSKM SLS

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

Overil: doc. RNDr. F. Ondriska, PhD.

4

