Zápisnica
zo zasadnutia Výboru SSKM SLS zo dňa 11. novembra v Bratislave
Prítomní: doc. MUDr. S. Bazovská, CSc., MUDr. R. Botek, MUDr. J. Hanzen, doc. MUDr. A.
Liptáková, PhD., doc. MUDr. M. Nikš, CSc., MUDr. E. Nováková, PhD.,doc. RNDr. F.
Ondriska PhD., MUDr. A. Petrovičová, CSc., MUDr. A. Purgelová, doc. RNDr. D.
Staneková, CSc.,
Ospravedlnení: Mgr. J. Gašparovič, PhD., doc. RNDr. V. Majtán, CSc. mim. prof., prof. MUDr. A.
Líšková, PhD.
Program:
1. Kontrola zápisnice z predchádzajúceho zasadania
2. Členská základňa a aktualizovaný zoznam SSKM SLS ( Purgelová)
3. Ocenenia členom jubilujúcim v roku 2012 (Purgelová)
4. Katalóg výkonov (Liptáková, Petrovičová, Hanzen, Nikš)
5. Časopis Správy klinickej mikrobiológie (Petrovičová,Hanzen)
6. Zastúpenie SSKM SLS v RR časopisu EMI
7. Internetová stránka SSKM SLS (Staneková, Purgelová)
8. Príprava odborných podujatí 2012:
- odborná konferencia SSKM SLS a SSKM SLK – mares, Dudince (Hanzen, Nikš)
- Prowázkove dni – október, Komárno (Hanzen, Ondriska, Nikš)
9. Rôzne

1. Kontrola zápisnice:
Uznesenie 01-06-11 - splnené
Uznesenie 02-06-11 – plní sa
Uznesenie 03-06-11 – splnené
Uznesenie 04-06-11 – plní sa
Uznesenie 05-06-11 – splnené

2. Členská základňa a aktualizovaný zoznam SSKM SLS:
Vedecká tajomníčka informovala o aktuálnom stave členskej základne spoločnosti:
Počet členov: 286; priemerný vek je 52 rokov.
Kvalifikačné zloženie členov spoločnosti je nasledovné: MUDr. 147 (priemerný vek 57 rokov),
RNDr. 84 (priemerný vek 49 rokov), Mgr. 23 (priemerný vek 36 rokov), MVDr. 18 (priemerný vek
51 rokov), Ing. 7 (priemerný vek 42 rokov) a jeden prom.biológ vo veku 61 rokov. 9 členov získalo
titul DrSc., 36 titul CSc., 23 titul PhD. a 3 členovia titul MPH.
K 30. septembru t.r. nemalo 58 členov spoločnosti uhradené členské príspevky za rok 2011.
Vedecká sekretárka písomne vyzvala všetkých, aby vykonali úhradu do 10. októbra t.r.
Uznesenie 01-11-11: Členovia odbornej spoločnosti, ktorí neuhradia dlh za členské príspevky za
dva a viac rokov do 31. 12. 2011, budú vyradení z databázy členov SSKM SLS.
Predseda spoločnosti písomne upozorní na túto skutočnosť prostredníctvom časopisu SKM.
3.Ocenenia členom jubilujúcim v roku 2012:
MUDr. Purgelová informovala členov výboru, že v roku 2012 dosiahne životné jubileum 31 členov
SSKM SLS.
Výbor schválil udelenie nasledovných ocenení členom: strieborná medaila SLS – prof. MUDr.
Čisláková, CSc., MUDr. Botek, doc. RNDr. Ondriska, PhD., MUDr. Purgelová; bronzová medaila
SLS – MUDr. Hanzen.
Zoznam všetkých jubilujúcich členov bude uvedený v časopise Správy klinickej mikrobiológie.
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4. Katalóg výkonov:
Výbor SSKM SLS na mimoriadnom zasadaní v júni t.r. pripomienkoval a aktualizoval katalóg
výkonov v časti klinická mikrobiológia. Vedecká sekretárka v požadovanom termíne zaslala cestou
portálu právnych predpisov pripomienky na MZ SR. Žiadna zo zo zmien navrhnutá výborom
nebola MZ SR z dôvodu údajnej časovej tiesne akceptovaná. Výbor sa dohodol, že pracovná
skupina vedená MUDr. Hanzenom a MUDr Petrovičovou bude priebežne zabezpečovať
aktualizáciu zoznamu výkonov v časti klinická mikrobiológia tak, aby táto bola v prípade potreby
okamžite k dispozícii.
Uznesenie 02-11-11: Výbor poveruje doc. MUDr. Liptákovú, vyžiadať v mene Výboru SSKM SLS
aktuálny zoznam výkonov prostredníctvom Sekcie zdravia MZ SR. Zoznam zašle vedeckej
sekretárke spoločnosti.
Termín: november 2011
5. Časopis správy klinickej mikrobiológie:
Vedúca redaktorka časopisu informovala výbor, že štvrté číslo časopisu venované diagnostike
mykotických infekcií je pripravené do tlače. Na základe dotazov a kritiky ohľadom meškania
edície a distribúcie tohoročných čísel časopisu požiadala MUDr. Petrovičová o informáciu zástupcu
SLK. Podľa vyjadrenia MUDr. Hanzena sú čísla pripravené a distribúcia mešká v akciovej
spoločnosti SLK Lekár a.s.
Uznesenie 03-11-11: Výbor sa uzniesol, že v priebehu roku 2012 sa zmení forma časopisu
z printovej na elektronickú a časopis bude aktuálne dostupný na pripravovanej webovej stránke
spoločnosti.
Uznesenie 04-11-11: Výbor ukladá MUDr. Botekovi zistiť nutné podmienky súvisiace so zmenou
formy časopisu na elektronickú.
Termín: do 30. 11. 2011
6. Zastúpenie SKM SLS v RR časopisu EMI:
Na základe informácie prof. Kotulovej o ukončení pracovného pomeru na Ústave mikrobiológie LF
a FN UK sa výbor uzniesol nasledovne:
Uznesenie 05-11-11: Prof. Kotulová bude v RR časopisu Epidemiologie, mikrobiologie
a imunologie časopisu EMI v ďalšom období zastupovať SSKM SLS. Zmenu oznámi doc.
Ondriska vedúcej redaktorke časopisu na najbližšom zasadaní redakčnej rady.

7. Internetová stránka SSKM SLS:
Doc. Staneková informovala výbor o stave prípravy internetovej stránky SSKM SLS. Výbor prijal
stanovisko k náplni a obsahu jednotlivých kapitol.
Uznesenie 06-11-11: Vedecká tajomníčka požiada šéfredaktorku časopisu SKM o zaslanie všetkých
starších čísel časopisu dostupných v elektronickej forme.
Termín: do 30. 11. 2011
Uznesenie 07-11-11: doc. Staneková, doc. Nikš a MUDr. Purgelová pripravia skúšobné spustenie
webovej stránky.
Termín: do 10. 12. 2011
8. Príprava odborných podujatí:
Odborná konferencia SSKM SLS a SKM SLK.
- termín konania: 16. – 18. marca 2012, Dudince
- organizačný výbor: MUDr. Hanzen - predseda, doc. Nikš, MUDr. Petrovičová, MUDr.
Purgelová, doc. Ondriska, MUDr. Botek
- odborné témy: 1. Sexuálne prenosné infekcie ( odborný garant. MUDr. Botek)
2. Varia (odborný garant MUDr. Hanzen)
Prowázkove dni
- termín konania: 25. – 26. október 2012, Komárno
- organizačný výbor: doc. Peťko - predseda, doc. Ondriska, doc. Nikš, MUDr. Petrányiová,
MUDr. Czirfussová, MUDr. Hanzen
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- odborné témy: 1. Oportúnne parazitózy
2. Vektormi prenášané nákazy
3. Aktuálne otázky klinickej mikrobiológie
Návrh na udelenie Prowázkovej medaily za SSKM SLS bude pripravený korešpondenčne do
najbližšieho zasadnutia výboru.
Uznesenie 08-11-11: Vedecká sekretárka zašle členom výboru podklady pre prípravu návrhu na
udelenie Prowázkovej medaily.
Termín: december 2011
9. Rôzne:
- Predseda spoločnosti predložil na schválenie prihlášku Mgr. B. Andrasyovej-Bugárovej za člena
SSKM SLS, ktorú výbor schválil.
- výbor delegoval doc. Nikša na Volebný zjazd delgátov SLS. Ako náhradníčka bola delegovaná
doc. Bazovská.
- Výbor diskutoval k problematike špecializačnej náplne postgraduálneho študijného odboru
„Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii“.
Uznesenie 09-11-11: Výbor poveruje doc. Majtána a doc. Stanekovú vypracovať a podať na MZ SR
návrh na skrátenie dĺžky predpísanej klinickej praxe v študijnom odbore „Laboratórne a
diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii“ z 12 mesiacov na 3 mesiace.
Termín: 30.11.2011
Uznesenie 10-11-11: Výbor poveruje doc Stanekovú zosumarizovať aktuálny stav a obsahovú náplň
študijných programov na Prírodovedeckých fakultách s ohľadom na upresnenie podmienok pre
zaraďovanie absolventov PF do postgraduálneho špecializačného štúdia v odbore „Laboratórne a
diagnostické metódy v klinickej mikrobioógii“ (SZU). Uvedený materiál zašle doc. Staneková
vedeckému sekretárovi spoločnosti na posúdenie vo výbore pred jeho ďalším zasadnutím.
Termín: 01.03.2012
- Najbližšie zasadnutie výboru sa uskutoční počas konferencie v Dudinciach v marci 2012.

V Bratislave, 11. 11. 2011

Zapísala: MUDr. Anna Purgelová
ved. sekretár SSKM SLS

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

Overil: MUDr. Rudolf Botek
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