
Zápisnica 
zo zasadnutia výboru SSKM SLS zo dňa 3.11.2021 konaného prezenčne aj on-line 

 
Prítomní prezenčne: MUDr. M. Czirfuszová, PhD., MUDr. M. Horniačková, PhD. MPH, , doc. 
RNDr. D.Valkovičová Staneková, PhD., , RNDr. D. Lacková, PhD., doc. MUDr. M. Nikš, CSc. 
Prítomní on-line:  MUDr. Rudolf Botek, prof. MUDr. A. Lišková, PhD., doc.MUDr. E. Nováková 
(prizvaná ako hosť), MUDr. Z. Bečková (prizvaná ako hosť) 
Ospravedlnení: MUDr. A Purgelová, doc. MUDr. A. Liptáková, PhD. MPH, doc. RNDr. L. 
Slobodníková, CSc.,  MUDr. E. Schréterová, PhD., prof. F. Ondriska, CSc., MUDr. Z. Kónyová  
 
Program: 
1. Kontrola zápisnice zo zasadnutia výboru SSKM SLS zo dňa 13.02.2021 
4. : splnené 
5.:  splnené 
6.:  splnené 
7.:  splnené 
 
2.Aktivita výboru SSKM počas r. 2021 
O aktivitách výboru SSKM SLS referovala predsedníčka výboru MUDr. M. Czirfuszová /príloha 1/. 
Následne vyzvala členov výboru, aby sa prihlásili do odborných skupín pre prípravu ďalších ŠDTP. Nová 
odborná pracovná skupina pre tvorbu ŠDTP začne svoju činnosť v januári 2022 zatiaľ v zložení dr. 
Czirfuszová – vedúca OPS, členovia: dr. Horniačková, dr. Kónyová, dr. Bečková. Prebieha uzatvorenie 
nových dohôd s MZ SR. Súčasne pripomenula, že je potrebné pripomienkovať výnos k materiálno-
technickým požiadavkám mikrobiob. laboratórií, ktoré  odoslala členom výboru emailom 20.10.2021. 
termín: 15.11.2021 
Zodpovedná: Dr. Czirfuszová  
 
3. Kódy mikrob. výkonov pre zdrav. poisťovne 
Vzhľadom na chronický a opakujúci sa problém s uznávaním bakteriologických kultivačných výkonov 
zdrav.poisťovňami, Dr. Czirfuszová opätovne predloží na MZ SR zoznam kódov bakteriologických 
kultivačných výkonov v rozsahu 55D75001 až 55D75174 s naliehavou požiadavkou o ich predloženie 
kategorizačnej komisii s následným schválením a zaradením do číselníka NCZI.  
Termín: ASAP 
Zodpovední: Dr. Czirfuszová 
4. Vzdelávanie lekárov a nelekárov 
Doc. Valkovičová Staneková upozornila na možnosť prípadného zrovnoprávnenia nelekárov – lab. 
diagnostikov s lekármi – klin. mikrobiológmi pri garancii zdrav. výkonov v klinickej mikrobiológii. . Tento 
návrh bol ostatnými členmi výboru zamietnutý z dôvodu, že nie je v súlade s koncepciou odboru 
klinická mikrobiológia. Vzhľadom na rôznorodosť mikrobiologickej diagnostiky a potrebu konzultácie 
výsledkov s lekármi iných odborností vrátane konziliárnej činnosti ATB liečby, odbor ako celok môže 
garantovať iba lekár klinický mikrobiológ ktorý je plnohodnotným partnerom pre lekára akejkoľvek 
odbornosti. V tejto súvislosti bola Dr. Horniačková a doc. Staneková vyzvané, aby v spolupráci s doc. 
Nikšom navrhli inováciu  náplne oboch mikrobiol. špecial.  odborov po vzore  UEMS či i. EU odborných 



spoločností. Cieľom je aby aj systém vzdelávania reflektoval na odlišnosť činnosti a kompetencií lekára 
klinického mikrobiológa a laboratórneho diagnostika v odbore s dôrazom na konzultačnú činnosť 
lekárov a laboratórnu diagnostickú činnosť v prípade laboratórnych diagnostikov.  
Termín: marec 2022 
Zodpovední: Dr. Horniačková, doc. Valkovičová Staneková, doc. Nikš  
 
5. Konferencia SSKM SLS 
Členovia výboru sa zhodli na potrebe zorganizovať Mikrobiologickú konferenciu v dňoch 3.-5.11. 2022 
podľa možnosti prezenčnou formou. Dr.Czirfuszová zarezervovala termín v Hoteli Atrium v Novom 
Smokovci  a zahlási informáciu sekretariatu SLS.Termín: 15.11.2021 
Zodpovední: Dr. Czirfuszová 
 
6: Časopis SKM 
Posledné číslo časopisu SKM za r. 2020 zostavila doc. Valkovičová Staneková. Následne mailom oslovila 
členov SSKM SLS aby posielali svoje prispevky aj do čisla za r. 2021. Členovia výboru jej za túto činnosť 
odsúhlasili odmenu vo výške 300 €. Návrh na odmenu napíše do SLS Dr. Horniačková. 
Termín: 30.11.2021 
Zodpovedná: Dr. Horniačková 
 
7: Webová stránka SSKM SLS 
Správcom web. stránky SSK SLS je Ing. Valkovič v spolupráci s doc. Valkovičovou Stanekovou. Členovia 
výboru odsúhlasili ing. Valkovičovi za spravovanie web. stránky za r. 2020 odmenu vo výške 250€. 
Návrh na odmenu napíše do SLS Dr. Horniačková. 
Termín: 30.11.2021 
Zodpovedná: Dr. Horniačková 
 
8. Jubilanti SSKM SLS  
Vzhľadom na epidémiu COVID-19 sa od r. 2019 nekonali konferencie SSKM a preto sa tiež 
neodovzdávali ocenenia jubilantom SSKM. Členovia výboru sa dohodli, že všetci jubilanti budú 
spoločne ocenení na najbližšej konferencii v nov. 2022. Výber jubilantov sa uskutoční on line. 
Termín: 31.3.2022 
Zodpovedná: doc. Valkovičová-Staneková 
 
V Bratislave, 11.11.2021 
 
Zapísala:  
Doc. RNDr. Danica Valkovičová Staneková, PhD. 
Vedecká tajomníčka SSKM SLS 
 
Schválila: 
MUDr. Monika Czirfuszová, PhD. 
Predseda SSKM SLS 
 


