Zápisnica
zo zasadnutia Výboru SSKM SLS zo dňa 17. júna v Bratislave
Prítomní: doc. MUDr. S. Bazovská, CSc., MUDr. R. Botek, MUDr. J. Hanzen, Mgr. J. Gašparovič,
PhD., doc. MUDr. A. Liptáková, PhD., prof. MUDr. A. Líšková, PhD., doc. RNDr. V.
Majtán, CSc., mim. prof., doc. MUDr. M. Nikš, CSc., doc. RNDr. F. Ondriska PhD., MUDr.
A. Petrovičová, CSc., MUDr. A. Purgelová, doc. RNDr. D. Staneková, CSc.,
Neprítomní: MUDr. E. Nováková, PhD.
Program:
1. Kontrola zápisnice
2. Nová koncepcia katalógu výkonov. (Petrovičová)
3. Postgraduálne vzdelávanie (Majtán, Petrovičová)
4. Bibliografia 2010 a cena spoločnosti za rok 2010 (Purgelová)
5. Časopis Správy klinickej mikrobiológie (Petrovičová, Nikš)
6. Internetová stránka SSKM SLS (Staneková)
7. Zastúpenie Slovenska v redakčnej rade EMI (Bazovská)
8. Informácie ECCMID 2011, XLV. Dni KM a XXII. odb. konferencia SSKM SLS Bobrovec –
20. – 22. 5. 2011-06-22
9. Rôzne
1. Kontrola zápisnice:
Uznesenie 01-03-11 - splnené
Uznesenie 02-03-11 – zanikli dôvody
Uznesenie 03-03-11 – splnené
Uznesenie 04-03-11 – plní sa
2. Nová koncepcia katalógu výkonov:
Výbor prerokoval materiál k Návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotných
výkonov (rezortné číslo 6361-OL-2011), vyjadril a sformuloval zásadné pripomienky. Pripomienky
sú prílohou zápisnice.
Uznesenie 01-06-11: Vedecká sekretárka zašle pripomienky výboru k predloženému materiálu
predkladateľovi cestou pripomienkového konania na portál právnych predpisov a na sekretariát
SLS.
Termín: do 24. júna 2011
3. Postgraduálne vzdelávanie:
Profesor Majtán informoval o aktuálnej situácii v postrgraduálnom vzdelávaní. Špecializácia
v kategórii lekár nie je uspokojivo doriešená, zaradenie záujemcov do prípravy v odbore bude
pravdepodobne možné až od začiatku roku 2012. V kategórii VŠ pracovníkov - nelekárov je rozpor
novej náplne študijného odboru s platnou koncepciou odboru.
Uznesenie 02-06-11: Výbor vzal na vedomie, že platná legislatíva postgraduálneho vzdelávania pre
nelekárov je v rozpore s koncepciou odboru a uložil profesorovi Majtánovi, aby urobil potrebné
kroky pre zosúladenie študijného programu s koncepciou odboru klinická mikrobiológia.
4. Bibliografia 2010 a cena spoločnosti za rok 2010:
Vedecká sekretárka informovala o výsledku korešpondenčného hodnotenia bibliografie členov
SSKM SLS za rok 2010. Svoje stanovisko poskytli 7 členovia výboru. Na základe ich hodnotenia
najvyšší počet bodov (154) získala práca autorov: Habeková M., Takáčová M., Lysý J., Mokráš M.,
Camacho R., Truska P., Staneková D.: „Genetic subtypes of HIV type 1 circulating in Slovakia“,
publikovaného v časopise AIDS Res Hum Retroviruses 2010, 26:103-7.
Ďalšie práce boli vyhodnotené nasledovne: práca č. 9 - 120 bodov, práca č. 32 – 76 bodov, práca č.
26 – 73 bodov, práca č. 1 – 68 bodov. (viď príloha: „Bibliografia členov SSKM SLS za rok 2010“).
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Uznesenie 03-06-11: Výbor vzal na vedomie výsledky korešpondenčného hodnotenia je
jednohlasne súhlasí s udelením ceny SSKM SLS za rok 2010 pre prácu autorského kolektívu
Habeková a spol.
5. Časopis správy klinickej mikrobiológie:
Vedúca redaktorka časopisu informovala o stave prípravy nasledujúcich monotematických čísel
časopisu, ktoré budú postupne venované bakteriologickej, parazitologickej a mykologickej
diagnostike.
Na základe kritiky na zasielanie čísel časopisu od členov spoločnosti MUDr. Petrovičová požiadala
o informáciu ohľadom nekompletnej distribúcie prvého tohoročného čísla časopisu SKM. Podľa
vyjadrenia MUDr. Hanzena došlo k rozobratiu výtlačkov na konferencii SKM SLK a SSKM SLS
v Žiline v marci t.r. Chýbajúce exempláre sa dotlačia a budú distribuované na základe platného
adresára.
6. Internetová stránka SSKM SLS:
Doc. Nikš informoval výbor o možnosti vytvorenia vlastnej webovej stránky SSKM SLS
a možnosti odkazu na túto stránku priamo z oficiálnej internetovej adresy SLS (SLS.sk).
Dr. Staneková predložila členom výboru na pripomienkovanie návrh koncepcie www stránky
a podmienky jej uvedenia a prevádzkovania.
Uznesenie 04-06-11: Výbor poveruje RNDr. Stanekovú vytvoriť koncepciu www stránky
spoločnosti, rozposlať členom výboru na pripomienkovanie. Za vedenie internetovej stránky budú
po jej sprevádzkovaní zodpovedné RNDr. Staneková a MUDr. Purgelová.
Termín pripomienkovania: 30. 6. 2011
7. Zastúpenie SSKM SLS v Redakčnej rade EMI:
Z dôvodu odstúpenia MUDr. Petrovičovej z redakčnej rady pôvodne česko-slovenského časopisu
Epidemiologie, mikrobiologie a imunologie, predložila doc. Bazovská požiadavku na doplnenie RR
o člena SSKM SLS.
Uznesenie 05-06-11: Výboru prijal informáciu dr. Petrovičovej, že odstupuje z RR časopisu EMI
a navrhol za člena redakčnej rady prítomného doc. Ondrisku, ktorý s návrhom súhlasil. Predseda
výboru uvedenú zmenu písomne oznámi doc. Křížovej.
8. Informácie EECMID 2011, XLV. Dní KM a XXII odb. konferencie SSKM SLS:
Doc. Nikš informoval výbor o konaní 21. konferencie Európskej spoločnosti klinickej
mikrobiológie a infekčného lekárstva ESCMID. Išlo o stretnutie s rekordným počtom takmer 10000
účastníkov, zastúpenie slovenských mikrobiológov na tomto podujatí sa však neustále zmenšuje.
Viaceré materiály vrátane prezentácií sú dostupné na stránke ESCMID.org. Oficiálne závery
a materiály z konferencie budú publikované neskôr.
XXII. konferencie SSKM SLS v Bobrovci sa stretla s neočakávaným záujmom (takmer 100
účastníkov). Pozitívne treba hodnotiť najmä prítomnosť a aktívnu účasť všetkých dodávateľov
informačných laboratórnych systémov (LIS) na Slovensku a pracovnú atmosféru, ktorá sprevádzala
jednania. Správa a oficiálne závery z konferencie budú publikované v najbližšom čísle časopisu
SKM.
9. Rôzne:
Vedecká sekretárka výboru spoločnosti predložil na schválenie prihlášky za členky SSKM SLS
MVDr. Kataríny Domarackej a MVDr. Aniko Csatlosovej. Výbor schválil prihlášky jednohlasne.
Doc. Nikš informoval o jednaní Ústrednej komisie pre antibiotickú politiku a prevenciu MZ SR, kde
bol do funkcie národného koordinátora európskej siete pre monitorovanie antibiotickej rezistencie
ECDC: EARS-Net menovaný MUDr. Milošovič. Komisia na svojom zasadnutí menovala aj
národnú subkomisiu pre problematiku antibiotických break-pointov (Doc. Nikš, Doc. Hájeková
a MUDr. Krkoška).
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Prof. Majtán informoval o pripravovanom kurze SZU v októbri 2011 v Harmonii, ktorý bude
venovaný mikrobiologickej konzultačnej a konzilárnej činnosti. Plánovaný počet účastníkov je 2025
V Bratislave, 17. júna 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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