Zápisnica
zo zasadnutia Výboru SSKM SLS zo dňa 8. júna 2012 v Bratislave
Prítomní: doc. MUDr. S. Bazovská, CSc., MUDr. R. Botek, MUDr. J. Hanzen, Mgr. J. Gašparovič,
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.,
Ospravedlnení: doc. MUDr. A. Liptáková, PhD., MUDr. E. Nováková, PhD.
Program:
1. Kontrola zápisnice z predchádzajúceho zasadania
2. Korešpondenčné stanoviská výboru (Purgelová)
3. Bibliografia 2011 a cena spoločnosti za rok 2011 (Purgelová)
4. Hodnotenie XXIII. Odbornej konferencie SKM SLK a SSKM SLS v Dudinciach (Hanzen,
Nikš)
5. Informácie ECCMID 2012 (Nikš)
6. Prowázkove dni v Komárne 2012 (Ondriska, Hanzen, Nikš)
7. Rôzne
1. Kontrola zápisnice:
Uznesenie 01-03-12 – prof. Majtán informoval výbor o stave schvaľovania akreditačného spisu
pre špecializačný program Klinická mikrobiológia. Na základe jeho opakovaných urgencií na
MZ SR je prísľub, že posudzovatelia akreditačného budú opakovane vyzvaní na predloženie
stanovísk, aby v dohľadnej dobe bol akreditačný proces ukončený a uchádzači mohli byť
zaradení do špecializačnej prípravy.
Uznesenie 02-03-12 – Na základe návrhov členov výboru boli do galérie slovenských
mikrobiológov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj odboru schválení prof. MUDr. Dionýz Blaškovič,
DrSc., doc. MUDr. Ján Karolček, DrSc., a RNDr. Ján Ďurkovský, CSc. Curiculum vitae pre
prof. Blaškoviča dodá doc. Staneková, pre doc. Karolčeka prof Majtán a pre dr. Ďurkovského
dr. Hanzen.
Uznesenie 01-06-12:
Podklady pre uverejnenie životopisov zaslúžilých slovenských
mikrobiológov na webovej stránke zašlú určení členovia výboru vedeckej tajomníčke
spoločnosti.
Termín : 1. septembra 2012
Uznesenie 03-03-12 - splnené
Uznesenie 04-03-12 – nesplnené
2. Korešpondenčné stanoviská výboru:
Po korešpondenčnej diskusii členovia výboru dospeli ku väčšinovému stanovisku, v zmysle
ktorého výbor spoločnosti neodporučil zaradenie základnej špecializácie klinická mikrobiológia
do nadstavbového programu v dĺžke trvania 6 mesiacov a 2 týždne, ktorý umožňuje získanie
špecializácie na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore
„všeobecné lekárstvo“.
Stanovisko výboru zaslal doc. Nikš MUDr. Miklošimu, PhD, generálnemu riaditeľovi Sekcie
zdravia MZ SR.
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3. Bibliografia 2011 a cena spoločnosti za rok 2011:
Vedecká tajomníčka informovala o výsledku korešpondenčného hodnotenia bibliografie členov
SSKM SLS za rok 2011. Svoje stanovisko poskytli 9 členovia výboru. Na základe ich
hodnotenia najvyšší počet bodov (132) získala práca autorov: Bazovská S., Ďurovská J.,
Derdáková M., Taragelová V., Pancák J., Záborská M., Traubner P.: „The genospecies B.
burgdorferi s.l., isolated from ticks and from neurological patients with suspected Lyme
boreliosis“., publikovaná v časopise Neuro Endocrinol Lett. 2011;32(4):491-5.
Ďaľšie práce boli vyhodnotené nasledovne: práca č. 47 – 127 bodov, práca č.9 – 80 bodov,
práca č. 43 – 59 bodov, práca č. 48 – 58 bodov. (viď príloha „Bibliografia členov SSKM SLS
za rok 2011 v časopise spoločnosti). Dr. Hanzen konštatoval trvale klesajuci počet kvalitných
pôvodných prác publikovaných členmi spoločnosti. Vybor vyjadril poďakovanie dr. Lackovej
za spracovanie bibliografie.
Uznesenie : 02-06-12: Výbor vzal na vedomie výsledky korešpondenčného hodnotenia
a počom hlasov 8 prítomných členov (1 člen sa zdržal hlasovania) súhlasí s udelením ceny
SSKM SLS za rok 2011 pre prácu autorského kolektívu Bazovská a spol.
Doc Bazovská zašle vedeckej tajomníčke 1 exemplár ocenenej publikácie.
4. Hodnotenie XXIII. Odbornej konferencie SKM SLK a SSKM SLS:
Konferencia v Dudinciach bola po organizačnej aj odbornej stránke hodnotená kladne, zpávu
do časopisu spoločnosti napísala dr. Petrovičová.
Predpokladaný termín ďalšej XXIV. odbornej konferenicie je 15. – 17. marca 2012, opäť v
Dudincicach. Hlavná odborná téma: Kvalita laboratórnej diagnostiky v klinickej mikrobiológii.
5. Informácie ECCMID 2012:
O 22. ECCMID v Londyne referoval doc. Nikš. Výročné konferencie ESCMID sa svojim
rozsahom a odbornou úrovňou zaradili medzi významné svetové podujatia klinickej
mikrobiologie a infektológie. Problémom je minimálny počet slovenských účastníkov.
Podrobne o konferenci na stránkách časopisu společnosti referuju doc. Nikš, dr. Lacková, dr.
Czirfuszova, dr.Pöczová a dr.Bojnanský.
6. Prowazkove dni v Komárne 2012:
Po organziačnej stránke je konferencia v základných rysoch pripravena. Dr. Hanzen
informoval, ze je doposiaľ prihlasený len minimálny počet aktívnych účastníkov. Doc Ondriska
komunikuje s parazitologickou spoločnosťou. Programový výbor konferencie sa stretne čo
najskor.V rámci konferencie sa uskutoční aj pravidelné zasadnutie výboru SSKM SLS.
Uznesenie 03-06-12: Vedecká tajomníčka zašle členom odbornej spoločnosti opakovanú
informáciu o konaní odbornej konferencie a vyzve členov k bezodkladnému zaslanie návratiek
s potvrdením aktívnej/pasívnej účasti.
Termín: 15. 6. 2012
7. Rôzne:
- Predseda spoločnosti informoval členov výboru, že MUDr. Nováková abdikovala z funkcie
člena dozornej rady. Na základe výsledkov volieb do Výboru SSKM SLS na obdobie 2011 –
2014 je druhým náhradníkom člena dozornej rady RNDr. Perďochová
Uznesenie 04-06-12: Vedecká tajomníčka písomne požiada dr. Perďochovú o zaslanie
písomného stanoviska k jej členstvu v dozornej rade výboru spoločnosti.
- MUDr. Petrovičová informovala výbor, že 19. 8. 2012 končí jej funkčné obdobie hlavného
odborníka pre odbor klinická mikrobiológia a abdikuje na funkciu. Na funkciu hlavného
odborníka navrhla prof. Líškovú a MUDr. Boteka.
Uznesenie 05-06-12: Navrhnutí kandidáti zvážia ponuku a písomne zašlú svoje stanovisko
predsedovi a vedeckej tajomníčke SSKM SLS.
Termín: 24. 6. 2012
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- doc. Nikš oboznámil výbor so skutočnosťou, že SR bude od roku 2011 znova zapojená do
európskej siete monitorovania antibiotickej rezistencie EARS-Net. Národné zastúpenie
zabezpečuje ÚVZ SR.
- doc. Ondriska informoval o najbližšom zasadaní RR EMI. Na Zasadaní redakčnej rady sa za
Výbor SSKM SLS zúčastní doc. Bazovská
- doc. Nikš informoval,, že oficiálnej oslavy 70-tych narodenín prof Votavu v Brne sa
zúčastnila v mene SSKM SLS prof. Kotulová, ktorá pripravila aj text laudácie do časopisu
spoločnosti.
- Dr. Botek informoval výbor, že napriek skutočnosti, že členovia katalogizačnej komisie
nezaznamenali oficiálne žiadnu aktivitu v súvislosti s navrhovaným katalógom výkonov,
komora nelekárov vyvíja v tomto smere aktivity. Katalóg, ktorý je predložený na
pripomienkovanie zašle jednotlivým členom výboru.

Zapísala: MUDr. A. Purgelová
vedecká tajomníčka SSKM SLS
Overil: doc. RNDr. F. Ondriska, PhD.
Doc. MUDr. M. Nikš, CSc. v..r.
predseda Výboru SSKM SLS
V Bratislave, 8. júna 2012

Zapísala: MUDr. Anna Purgelová
ved. tajomníčka SSKM SLS

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

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