
Zápisnica 
zo zasadnutia Výboru SSKM SLS zo 16.3.2013 v Dudinciach 

 
Prítomní:  
doc. MUDr. S. Bazovská, CSc., MUDr. R. Botek, MUDr. J. Hanzen, prof. MUDr. A. Líšková, PhD., doc. 
RNDr. V. Majtán, CSc. mim. prof., doc. MUDr. M. Nikš, CSc., doc. RNDr. F. Ondriska PhD., RNDr. Ľ. 
Perďochová, MUDr. A. Petrovičová, CSc., MUDr. A. Purgelová, doc. RNDr. D. Staneková, CSc. 
Ospravedlnení: Mgr. J. Gašparovič, PhD., doc. MUDr. A. Liptáková, PhD. 
Prizvaní: RNDr. D. Lacková, PhD. 
 
Program: 

1. Kontrola zápisnice z predchádzajúceho zasadania 
2. Postgraduálna príprava v odbore  
3. Systém DRG a pravidlá VZP pre vykazovanie výkonov SVLZ 
4. Stav zabezpečenia vyšetrení SVLZ v SR po organizačných zmenách OKM v decembri 2012 
5. Časopis Správy klinickej mikrobiológie 
6. Bibliografia a cena spoločnosti za rok 2012 
7. Stav členskej základne a príprava personálneho zabezpečenia činnosti Výboru SSKM SLS 

v ďalšom funkčnom období 
8. Informácie predsedu a vedeckej tajomníčky, rôzne 

 

1. Kontrola zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia: 
Uznesenia 01-10-12: plní sa 
Uznesenie 02-10-12: splnené 
Uznesenie 03-10-12: splnené 
Uznesenie 04-10-12: splnene 
Uznesenie 05-10-12: splnené – neakceptované 
Uznesenie 06-10-12: splnené 
 

2. Postgraduálna príprava v odbore: 
Doc. Majtán informoval výbor o priebehu postgraduálnej výchovy, ktorá je v súlade s Vestníkom 
MZ SR. Garantmi postgraduálneho vzdelávania sú: doc. MUDr. Nikš, CSc. – pre kategóriu lekár, 
doc. RNDr. Staneková, PhD. – iný VŠ pracovník, dr. Ofúkaná – SZP. 
Na webovej stránke SZU sú uverejnené záväzné pokyny a kritériá pre vypracovanie písomných 
prác pri postgraduálnom vzdelávaní. 
Vedúci Ústavu mikrobiológie SZU  pravidelne 1x ročne pozýva každého frekventanta a hodnotí 
plnenie jeho postgraduálneho študijného plánu. 

 

3. Systém DRG a pravidlá VšZP pre vykazovanie výkonov SVLZ: 
MUDr. Hanzen informoval výbor o súčasnom stave a perspektívach zavedenia DRG systému. 
Uznesenie 01-03-13: Výbor vzal na vedomie, že zavedenie systému DRG sa odkladá s výhľadom 
na rok 2016. 
Uznesenie 02-03-13: Výbor súhlasil  vytvorením pracovnej skupiny, ktorá bude aktualizovať 
obsah zoznamu zdravotníckych výkonov a pripravovať návrhy pre VšZP ako i prípadne namietať 
podmienky uhrádzania výkonov v klinickej mikrobiológii. Za predsedu skupiny výbor schválil 
MUDr. Hanzena. Členovia pracovnej skupiny, ktorí budú koordinovať jednotlivé kapitoly 
výkonov (spravodajcovia): doc. MUDr. Nikš, CSc. – antibiotiká a antiinfekčná terapia, doc. RNDr. 
Ondriska, PhD. – parazitológia, doc. RNDr. Staneková, PhD. – virologická diagnostika, prof. 
MUDr. Líšková, PhD. a MUDr. Botek – bakteriologická diagnostika, RNDr. Pöczová, PhD. – 
mykologická diagnostika. MUDr. Hanzen – legislatíva. Pracovná skupina bude podávať pravidelné 
informácie Výboru SSKM SLS a bude spolupracovať so SKM SLK. 
Výbor si dovoľuje požiadať členov spoločnosti, aby svoje pripomienky podľa druhu výkonov 
priebežne zasielali priamo jednotlivým koordinátorom a vždy na vedomie na hanzen@hpl.sk  
 

Termín: trvale 
 

4. Stav zabezpečenia analýz SVLZ v SR po organizačných zmenách OKM v decembri 2012: 
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Výbor SSKM SLS prediskutoval situáciu vo vývoji poskytovania mikrobiologickej diagnostiky 
v Košickom samosprávnom kraji a v Prešovskom samosprávnom kraji po zrušení laboratórií 
klinickej mikrobiológie v Trebišove, Michalovciach, Humennom, Vranove nad Topľou, Spišskej 
Novej Vsi, Svidníku a po obmedzení diagnostiky v Rožňave. 
Výbor vyjadril odôvodnené obavy vo veci dostupnosti akútnych mikrobiologických vyšetrení a 
o dodržiavanie správnej laboratórnej praxe pri poskytovaní služieb pre lôžkové zdravotnícke 
zariadenia v uvedených mestách vzdialenými prevádzkami nového poskytovateľa. Pokiaľ sa 
situácia nezmení, výbor v spolupráci so Sekciou klinickej mikrobiológie SLK bude zvažovať 
podnet na MZ SR a UDZS, aby sa v tomto smere vykonala kontrola poskytovania zdravotníckej 
starostlivosti v odbore klinická mikrobiológia pre lôžkové zdravotnícke zariadenia v uvedených 
mestách.  
Aj v tejto súvislosti je žiadúce definitívne stanovisko MZ SR ohľadom menovania hlavného 
odborníka MZ SR pre odbor klinická mikrobiológia. 
Uznesenie 03-03-13: Výbor ukladá predsedovi odbornej spoločnosti zistiť aktuálne skutočnosti 
v súvislosti s menovaním hlavného odborníka MZ SR pre odbor klinická mikrobiológia. 
 

Termín: 15. apríl 2013 
 

5. Časopis Správy klinickej mikrobiológie: 
MUDr. Petrovičová informovala, že písomnú agendu týkajúcu sa vydávania časopisu odovzdala 
doc. Nikšovi. 
 

6. Bibliografia a cena spoločnosti za rok 2012: 
RNDr. Lacková predložila výboru zoznam odborných publikácií členov SSKM SLS pre 
vyhodnotenie najlepšej publikácie za rok 2012. 
Po upravení a doplnení zoznamu zašle tento Dr. Lacková vedeckej tajomníčke, ktorá ho spolu 
s tabuľkou pre hodnotenie zašle jednotlivým členom výboru. 
Uznesenie 04-03-13: Vedecká tajomníčka rozpošle členom výboru zoznam bibliografií členov 
odbornej spoločnosti spolu s hodnotiacou tabuľkou a doporučením preferovať prínos publikácie 
pre odbor klinická mikrobiológia. Členovia výboru svoje hodnotenie zašlú vedeckej tajomníčke. 
 

Termín: 31. 5. 2013 
 

7. Stav členskej základne a príprava personálneho zabezpečenia činnosti Výboru SSKM SLS 
v ďalšom funkčnom období: 
MUDr. Juraj Hanzen upozornil výbor spoločnosti na prípravu právnej normy podľa ktorej budú 
vytvorené miesta rezidentov pre lekárske odbory s nedostatkom odborníkov. Na základe podnetu 
sa výbor touto otázkou zaoberal. Predseda odbornej spoločnosti a prof. Majtán potvrdili stagnáciu 
pri získavaní nových pracovníkov so vzdelaním „lekár“ do odboru klinická mikrobiológia. 
MUDr. Hanzen vyzval členov výboru na spracovanie návrhu pre MZ SR na doplnenie 
legislatívneho návrhu o odbor klinická mikrobiológia. 
Uznesenie 05-03-13: Vedecká tajomníčka rozpošle predmetný text materiálu pripraveného MZ SR 
vedúcim jednotlivých pracovísk klinickej mikrobiológie so žiadosťou o bezodkladné informovanie 
spoločnosti o potrebách pracovísk na špecializačnú prípravu lekára v odbore klinická 
mikrobiológia. Po zosumarizovaní požiadaviek bude o výsledku informovať predsedu odbornej 
spoločnosti a zašle materiál MUDr. Jurajovi Hanzenovi na jeho predloženie MZ SR v súčinnosti 
s legislatívnym výborom SLK.  
 

Termín: obratom 
 
Uznesenie 06-03-13: V súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami výboru a revízorov SSKM SLS 
(2014) sa výbor zaoberal prípravou nových potenciálnych kandidátov do orgánov spoločnosti. 
Členovia výboru a členovia revíznej komisie zašlú vedeckej tajomníčke odbornej spoločnosti svoje 
návrhy s ohľadom na odborné zameranie a rovnomerné geografické pokrytie Slovenska 
kandidátmi na členov orgánov spoločnosti. Výbor zváži po konzultácii s vedúcimi príslušných 
pracovísk prizývanie perspektívnych mladších klinických mikrobiológov na svoje zasadnutia. 
 

       Termín: 30. 4. 2013  
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8. Informácie predsedu a vedeckej tajomníčky, rôzne: 
- Predseda spoločnosti informoval výbor o doručení listu od spoločnosti PharmINFO spol. 

s r.o. s ponukou na poskytovanie informácií o nežiaducich účinkoch liekov. Navrhovanú 
spoluprácu vzhľadom na požiadavky spoločnosti PharmINFO spol. s r.o. (voľná 
prezentácia na internetovom sídle SSKM SLS a jej podujatiach) výbor odmietol. 

- Vedecká tajomníčka informovala o elektronickej korešpondencii za uplynulé obdobie 
- Výbor vyjadril spokojnosť s doterajším spravovaním webovej stránky spoločnosti 

a vyslovil doc. Stanekovej poďakovanie za túto prácu. 
- RNDr. Staneková pripomenula absenciu informácií o histórii našej odbornej spoločnosti 

a o životopisoch významných slovenských osobností na internetovom sídle spoločnosti. 
Predseda spoločnosti bude urgovať prisľúbené spracovanie histórie spoločnosti u prof. 
Kotulovej. Výbor požiadal o prehodnotenie doteraz spracovaných biografií MUDr. 
Petrovičovú. 

-  Uznesenie 07-03-13: Vedecká sekretárka rozpošle aktualizované biografie slovenských 
mikrobiológov členom výboru na posúdenie tak, aby mohli byť odsúhlasené na ďalšom 
zasadnutí výboru. 

        Termín: 30.4.2013  
- Výbor predbežne rokoval o možnostiach korešpondenčného spôsobu volieb do orgánov 

SSKM SLS podľa stanov SLS – jednokolové voľby. 
- Vedecká tajomníčka požiada odbor evidencie SLS o aktuálny zoznam členskej základne 

vrátane neplatičov. 
    Termín: 15. 06. 2013 

- Nasledujúce zasadnutie výboru sa plánuje na začiatok júna 2013 v priestoroch Ústavu  
  mikrobiológie SZU v Bratislave. 

 
 
Zapísala: MUDr. A. Purgelová 
vedecká tajomníčka SSKM SLS 
 
 
Overil: MUDr. J. Hanzen                                       Doc. MUDr. M. Nikš, CSc. v..r. 
                                                                                 predseda Výboru SSKM SLS 
 

            V Dudinciach, 16. marca 2013 


