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Zápisnica 

zo zasadnutia Výboru SSKM SLS zo dňa 12. marca 2010 v Dudinciach 
 
 

Prítomní: MUDr. R. Botek, MUDr. J. Hanzen, MUDr. V. Kultán, doc. RNDr. V. 
Majtán, CSc., mim. prof., doc. MUDr. M. Nikš, CSc., doc. RNDr. F. 
Ondriska PhD., MUDr. A. Petrovičová, CSc.,  MUDr. A. Purgelová,  

Ospravedlnení: prof. MUDr. D. Kotulová, CSc.,prof. MUDr. A. Líšková, PhD., 
RNDr. J. Rosinský, MPH., prof. MUDr. L. Siegfried, CSc., RNDr. L. 
Slobodníková, PhD. 

Hostia : MUDr. Czirfuszová, MUDr. D. Rovná 
                 
 
Program:  

 1. Kontrola zápisnice z minulého zasadnutia 
 2. Pregraduálna výchova v odbore  
               3. Aktualizácia Databázy tém a prednášateľov SSKM SLS a SKM SLK 

pre regionálne odborné semináre 
 4. Časopis Správy klinickej mikrobiológie 
 5. Voľby do orgánov SSKM SLS 2010 
 6. VI. Kongres SSKM SLS 
 7. Rôzne 
 

 

1. Kontrola zápisnice zo 7. decembra 2009 
Uznesenie 1-071209 – plní sa  
Uznesenie 2-071209 –  plní sa 
Uznesenie 3-071209 – nesplnené. MUDr. Rovná, MUDr. Czirfuszová 
a MUDr. Hanzen na zasadnutí aktuálne informovali a pripravenosti 
konferencie. 
Uznesenie 4-071209 – plní sa 
Uznesenie 5-071209 – spnené 

 
2. Pregraduálna výchova v odbore: 

Rámcové podklady pre hodnotenie pregraduálnej výchovy v odbore za 
LFUK v Bratislave poskytla prof. Kotulová. Predseda SSKM osloví doc. 
Novákovú, prof. Majtána a  prof. Siegfrieda so žiadosťou o poskytnutie 
podkladov pre hodnotenie stavu pregraduálnej výuky mikrobiológie na 
lekárskych fakultách.  
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                                                                                          Termín: 15. 5. 2010 
 
3. Aktualizácia databázy tém a prednášateľov SSKM SLS SKM SLK: 

Databáza sa využíva a priebežne sa aktualizujú témy a prednášatelia. Pre 
zjednodušenie dostupnosti databázy na regionálnej úrovni a poskytovanie 
ďalších informácií o činnosti SSKM SLS Doc. Nikš preverí na sekretariáte 
SLS možnosť aktivácie vlastnej podstránky v rámci www stránky SLS. 
 

4. Časopis Správy klinickej mikrobiológie: 
Výbor konštatoval, že vydávanie časopisu mešká už takmer 1 rok. MUDr. 
Hanzen  informoval výbor o príčinách súčasného stavu a príprave vydania 
najbližších dvoch čísiel časopisu. Vzhľadom na administratívne 
a organizačné problémy, ktoré predlžujú edíciu jednotlivých čísiel  
časopisu sa diskutovalo aj o možnosti previesť časopis do internetovej 
formy. 
Uznesenie 1 – 120310: Vedúca redaktorka MUDr. Petrovičová zvolá 
Redakčnú radu časopisu. Výbor odporúča preveriť možnosť vydávania 
časopisu aj v internetovej podobe. Na najbližšom výbore bude MUDr. 
Petrovičová  informovať členov výboru o výsledkoch rokovania RR. 
 

5. Voľby do orgánov SSKM SLS 2010: 
Výbor sa uzniesol na dvojkolovom korešpondenčnom priebehu volieb. 
Vedecká sekretárka pripraví aktualizovanú platnú databázu členov 
odbornej spoločnosti s ohľadom na plnenie členských povinností. 
Uznesenie 2 – 120310: Výbor navrhol členov volebnej komisie v zložení: 
MUDr. Petrovičová - predseda, MUDr. Vaculíková, MUDr. Gavačová, RNDr. 
Žáková. 
Vedecká sekretárka pripraví podklady pre dvojkolový korešpondenčný 
priebeh volieb v nasledujúcich termínoch: I. kolo 10. 5. – 15. 6. 2010, II. 
kolo 10. 9. – 30. 9. 2010. 
                                                                                  Termín: 31. 3. 2010 
 

6. VI. Kongres SSKM SLS: 
Doc. Nikš informoval členov výboru o posunutí termínu konania zjazdu na 
22. – 24. 10. 2010 z dôvodu iných aktivít spoluorganizátorov a informoval 
prítomných o aktuálnom stave prípravy odborného programu.   
Nosnými témami rokovania bude blok venovaný  problematike hepatitíd 
(odborný garant MUDr. Petrovičová),  mikrobiologickým aspektom sepsy 
(odborný garant doc. Nikš), molekulárnej diagnostike v mikrobiológii ( odb. 
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garant prof. Majtán, MUDr. Botek) a antibiotickej politike v SR (odb. 
garant. Doc. Nikš). 
Pri  získavaní finančných zdrojov pre  zabezpečenie konferencie sa budú 
spolupodieľať Doc. Nikš, MUDr. Hanzen, MUDr. Botek, prof. Majtán a 
MUDr. Purgelová. Predseda a vedecký sekretár pripravia správu o činnosti 
spoločnosti a revízori správu o hospodárení spoločnosti za uplynulé volebné 
obdobie. Správy budú publikované v časopise a prednesené na členskej 
schôdzi spoločnosti, ktorá sa bude konať v rámci VI. Kongresu spoločnosti.  
Uznesenie 3 – 120310: Vedecká sekretárka zabezpečí rozposlanie prvej 
informácie o konaní VI. Kongresu členom SSKM SLS, výboru Slovenskej 
infektologickej spoločnosti SLS a výboru Spoločnosti intenzívnej medicíny 
SLS. Na najbližšom stretnutí výboru spoločnosti bude organizačný výbor 
informovať o stave príprav konferencie. 
 
                                                                                   Termín: 30. 4. 2010 

7. Rôzne: 
Prof. Majtán upozornil prítomných na novelizovaný organizačný poriadok 
pre špecializačné štúdium na FZŠŠ, ktorý je možné pozrieť na webovej 
stránke SZU (szu/fakulta/fzšš/vnútorné predpisy/študijný poriadok 
špecializačného štúdia fzšš - článok 3, bod 7), z ktorého vyplýva povinnosť  
raz ročne zhodnotiť plnenie  študijného plánu študenta  garantom. 
 
 
Ďalšie zasadnutie výboru je plánované na začiatok júna v Bratislave. 
 

 
V Dudinciach, 12. 3. 2010  
 
Zapísala: MUDr.Anna Purgelová                                  doc. MUDr. Milan Nikš, CSc. 
               ved. sekretár SSKM SLS                                predseda SSKM SLS 
 
Overil: doc. RNDr. V. Majtán, mim. prof.   


