Zápisnica
zo zasadnutia Výboru SSKM SLS zo 6. decembra 2013 v Bratislave
Prítomní: MUDr. R. Botek, Mgr. Juraj Gašparovič, PhD., MUDr. J. Hanzen, doc. MUDr. A. Liptáková,
PhD., prof. MUDr. A. Líšková, PhD., doc. RNDr. V. Majtán, CSc. mim. prof., doc. MUDr. M.
Nikš, CSc., doc. RNDr. František Ondriska, PhD., MUDr. A. Petrovičová, CSc., MUDr. A.
Purgelová, doc. RNDr. D. Staneková, CSc.
Neprítomní: Doc. MUDr. S. Bazovská, CSc., RNDr. Ľubica Perďochová
Prizvaná: RNDr. D. Lacková, PhD.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola zápisnice z predchádzajúceho zasadania
Stanoviská Výboru ku pripomienkovaným materiálom MZ SR ( Purgelová, Nikš)
Členská základňa a aktuálny zoznam SSKM SLS pre voľby 2014 (Purgelová)
Ocenenia členom jubilujúcim v roku 2014 (Purgelová)
Informácia o odbornej konferencii venovanej jubileu prof. Štefanoviča (Hanzen)
Voľby členov Výboru a Dozornej rady SSKM SLS v roku 2014 – členovia volebnej komisie
a skrutátori (Botek)
7. Príprava VII. Kongresu SSKM SLS v októbri 2014 (Purgelová, Nikš, Hanzen)
8. Rôzne

1. Kontrola zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia:
Uznesenie 01-06-13 splnené
Uznesenie 02-06-13 splnené
Uznesenie 03-06-13 splnené
Uznesenie 04-06-13 splnené
Uznesenie 05-06-13 MUDr. Hanzen informoval výbor, že pripomienky k Zoznamu výkonov
VšZP boli v septembri akceptované. Od 1.1.2014 bude upravený Zoznam
výkonov uverejnený na www. stránke VšZP. Hlavný odborník osloví všetky pracoviská klinickej mikrobiológie s požiadavkou o pripomienkovanie
upraveného materiálu.
Uznesenie 06-06-13 splnené
Uznesenie 07-06-13 plní sa
Uznesenie 08-06-13 splnené
2. Stanoviská Výboru SSKM SLS k pripomienkovaným materiálom MZ SR:
Výbor vzal na vedomie informáciu MUDr. Hanzena, že sa SLK podarilo presadiť do
akreditovaného programu postgraduálneho vzdelávania pre praktických lekárov aj problematiku
SVaLZ a to tak, že je tam explicitne uvedený týždeň vzdelávania v klinickej mikrobiológii.
Požiadavka na zaradenie tejto časovej dotácie bola predkladaná s cieľom vyškoliť praktických
lekárov v interpretácii výsledkov klinickej mikrobiológie – v tom bakteriológie, mykológie,
parazitológie, virológie – priamej i nepriamej diagnostiky a výsledkov testov citlivosti na
antibiotiká a antimykotiká so zameraním na primárnu sféru a ambulancie špecialistov.
3. Členská základňa a aktuálny zoznam členov pre voľby 2014:
Vedecká tajomníčka informovala, o aktuálnom stave členskej základne odbornej spoločnosti ku
dňu 18. novembra 2013. Celkový počet členov SSKM SLS je 261. Rozloženie členskej základne
je podľa dosiahnutého VŠ vzdelania nasledovné: titul MUDr. má 131 členov (50%), RNDr. 79
členov (30%), Mgr. 24 členov (9%), MVDr. 16 členov (6%), Ing. 6 členov (2%), PharmDr. 3
členovia (1%), phMr.1 člen, prom. biológ 1 člen.
V zmysle Uznesenia 07-06-13 vedecká tajomníčka oslovila všetkých členov odbornej spoločnosti so žiadosťou o spoluprácu pri príprave kandidátskej listiny pre najbližšie voľby do orgánov
odbornej spoločnosti.
Uznesenie 01-12-13: Vedecká tajomníčka osloví navrhnutých členov odbornej spoločnosti a
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požiada o súhlas s ich kandidatúrou do nadchádzajúcich volieb. Takto pripravenú kandidačnú
listinu predloží Výboru SSKM SLS na schválenie.
Termín: 15. 01. 2014
4. Ocenenia členom jubilujúcim v roku 2014:
Vedecká tajomníčka informovala výbor, že v roku 2014 dosiahne životné jubileum 41 členov
SSKM SLS.
Výbor schválil udelenie nasledovných ocenení: medaila k 150. výročiu SLS – prof. MUDr.
Danica Kotulová, PhD., zlatá medaila SLS – doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc., mim. profesor,
bronzová medaila – RNDr. Ľubica Perďochová, doc. RNDr. Danica Staneková, CSc., pozdravné
listy: MUDr. Ján Calpaš, MUDr. Rudolf. Janičina, RNDr., Ing. Josef Janošek, MUDr. Ján Kazár,
DrSc., MUDr. Jana Matheiselová, MUDr. Anna Mikovičová, MUDr. Mária Adámková, MUDr.
Rudolf Baláž, MUDr. Eva Csolleyová, MUDr. Zuzana Szovenyiová, MUDr. Vladimír Zajac
Uznesenie 02-12-13: vedecká tajomníčka zašle zoznam jubilujúcich členov SSKM SLS
vedúcemu redaktorovi časopisu SKM.
Termín: 31. 12. 2013
5. Informácia o odbornej konferencii venovanej jubileu prof. Štefanoviča:
MUDr. Hanzen informoval výbor o dôstojnom priebehu konferencie venovanej životnému jubileu
prof. MUDr. Jána Štefanoviča, DrSc. Na podujatí sa zúčastnilo takmer 100 účastníkov a zazneli tu
prednášky na vysokej odbornej úrovni.
Doc. MUDr. Nikš, CSc. informoval členov výboru o odovzdaní ocenení za najlepšiu publikáciu
v roku 2012 v rámci odborného programu tejto konferencie.
Uznesenie 03-12-13: Príhovor, ktorý zaznel pri príležitosti životného jubilea prof. MUDr. Jána
Štefanoviča, DrSc. bude uverejnený v časopise SKM.
Termín: 31. 01. 2014
6. Voľby členov výboru a revízorov SSKM SLS v roku 2014 – členovia volebnej komisie a skrutátori.
Výbor prerokoval podrobnosti priebehu volieb do orgánov odbornej spoločnosti, ktoré sa
uskutočnia v roku 2014. Navrhol 4 členov volebnej komisie, ktorých vedecká sekretárka osloví
a požiada o ich súhlas.
Termín: 31. 01. 2014
Uznesenie 04-12-13: Výbor sa uzniesol na nasledovných termínoch priebehu volieb: 5. mája –
odoslanie kandidačnej listiny členom odbornej spoločnosti spolu s návratkou.
Termín zaslania návratky – do 20. mája 2014 včítane, pre akceptovanie termínu návratky bude
rozhodovať dátum pečiatky na obálke. Kandidátka s krátkou charakteristikou navrhovaných bude
uverejnená na www stránke SSKM SLS jeden mesiac pred voľbami.
7. Príprava VII. Kongresu SSKM v októbri 2014
Výbor prerokoval návrhy na čas a miesto konania konferencie a navrhované odborné témy.
Uznesenie 04-12-13: Výbor sa uzniesol, že VII. Kongres SSKM sa uskutoční v termíne 17. – 19.
októbra 2014 vo Vysokých Tatrách – návrh hotel Patria na Štrbskom plese. Výbor sa uzniesol, že
nosnými odbornými témami konferencie budú:
1. antibakteriálna terapia (garant: doc. Nikš),
2. nemocničné nákazy (garant MUDr. Hanzen),
3. hepatitídy (garant. Mgr. Gašparovič),
4. varia (garanti doc. Majtán, prof. Kmeť)
8. Rôzne
- MUDr. Botek informoval, že článok do Zdravotníckych novín, v ktorom sa malo zdôrazniť
postavenie klinickej mikrobiológie v procese diagnostiky infekčných ochorení, sa autorom
nepodarilo pripraviť v požadovanej forme. Výbor zrušil záväzok MUDr. Boteka a doc.
Liptákovej na skoncipovanie uvedeného textu. MUDr. Hanzen uviedol, že Zdravotníckym
novinám medzičasom poskytol interview s podobnou problematikou, pričom sa však
nevyjadroval v mene Výboru SSKM SLS.
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vedecká tajomníčka odovzdala členovi dozornej rady (Mgr. Gašparovičovi) Výsledky
hospodárenia SSKM SLS k 31. 12. 2012.
Vedecká tajomníčka informovala výbor, že MUDr. Janičina ukončil pracovný pomer na OKM
vo Zvolene. Odborným garantom diagnostickej činnosti pracoviska je MUDr. Pencáková.
Výbor prerokoval a vzal na vedomie list prezidenta SLS vo veci kreditovania odborných
podujatí. Výbor bude pri požadovaní kreditov za odborné podujatia postupovať podľa
legislatívy platnej v SR. SSKM SLS bude evidovať podujatia, ktoré sama organizuje
v systéme SLK, aby lekárom členom spoločnosti uľahčila evidenciu získaných kreditov
v systéme kontroly kontinuálneho vzdelávania lekárov v SR.
plánovaný termín ďalšieho zasadnutia výboru SSKM SLS je 14.3.2014

V Bratislave 6. decembra 2013
Zapísala: MUDr. Anna Purgelová, v.r.
vedecká tajomníčka SSKM SLS
Doc. MUDr. Milan Nikš, CSc., v.r.
predseda SSKM SLS
Overil: MUDr. Juraj Hanzen, v.r.
člen Výboru SSKM SLS
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