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Úvod
Najlepšie vedecké dôkazy a  skúsenos-

ti s  prevenciou ochorení, ich diagnostikou 
a liečbou, spolu s ich uplatnením vo forme 
prijateľnej pre zdravotníkov, vyberajú pro- 
stredníctvom systematických prehľadov od-
borníci z celého sveta (Guyatt a spol., 2008). 
Systematické prehľady sa týmto stávajú 
čoraz viac populárnejšou formou výskumu 
(Moher a  spol., 2009). Svojou podstatou 
znamenajú významnú oporu pri tvorbe roz-
hodnutí, pretože vypovedajú o  konzistent-
nosti a možnosti zovšeobecnenia výsledkov 
viacerých výskumov rovnakej problematiky 
(Mulrow, 1994, Clarke a  Chalmers, 2018). 
Pred začatím vlastných aktivít poskytujú 
kľúčové usmernenia ako pripraviť metodiku 
a  stanoviť výskumnú otázku. V  našom prí-
spevku predstavíme nielen prínos systema-
tických prehľadov, ale aj ich formu a spôsob 
realizácie ponúknutím konkrétneho príkla-
du pre prax. Uvedené je založené na skúse-
nostiach výskumného tímu medzinárodné-
ho projektu CENTER-TBI, ktorého členovia 
sú z Katedry verejného zdravotníctva Fakul-
ty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 
univerzity v Trnave (CENTER-TBI, 2018a). 

Opodstatnenie systematických pre-
hľadov 

Výskum v  oblasti zdravia sľubuje spolo-
čenský prínos formou zlepšenia zdravotné-
ho stavu obyvateľstva. Avšak v  tejto súvis-
losti vždy existovala určitá priepasť medzi 
výsledkami výskumu (dôkazmi) a  praxou 
v oblasti poskytovania zdravotnej starostli-
vosti (WHO, 2005). Reakciou je rozvoj stra-
tégie a  taktiky, ako túto priepasť prekonať 
a v 80. rokoch minulého storočia sa prvýkrát 
rozvinul nový koncept – medicína založe-
ná na dôkazoch – evidence based medicine. 
Syntéza komplexných, neúplných, a  občas 
protichodných výsledkov biomedicínske-
ho výskumu do foriem, ktoré jednoducho 
orientujú zdravotníkov pri rozhodovaní 
o  zdravotnej starostlivosti, je základným 
komponentom pomyselného mosta me-
dzi teóriou a praxou (Sackett a spol., 1996, 
Elliott a  spol., 2014). Výrazný prínos k  pre-
mosteniu vedomostí s  praxou majú syste-
matické prehľady svojou syntézou vyso-
kokvalitných dôkazov. Ich nevyhnutnosť 
pred začatím akéhokoľvek výskumu zdô-
razňuje viacero medzinárodných skupín.  
                   Pokračovanie na strane 5

Gressnerova medaila, ktorú udeľuje Slovenská gerontologická a geriatrická spoloč-
nosť ako najvyššie vyznamenanie osobnostiam so zásluhami o rozvoj  slovenskej 
gerontológie a geriatrie. 

Z obsahu

Úvodník

Na aktuálnu tému

Systematický prehľad

Systematické prehľady a ich využitie v praxi

Pôvodná práca

Slovenská lekárska veda:  
pätnásťročie stagnácie

Zo života SLS

9. uvádzanie osobností slovenskej medicíny  
do Dvorany slávy

Polstoročie činnosti  
Spolku lekárov v Martine (SLM) 

Ocenenia

Literárny fond SR ocenil  
úspešné knižné publikácie autorov  
vedeckej a odbornej literatúry 

Právne okienko Monitoru Medicíny SLS

Návrh Vyhlášky MZ SR o kritériách  
a spôsobe hodnotenia sústavného  
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Kronika Monitoru medicíny SLS

Osobnosti slovenskej medicíny

Nové knihy

Pozvánka

Program Spolku lekárov v Bratislave  
na I. polrok 2019

Program odborných podujatí SLS  
na I. polrok 2019

Systematický prehľad

systematické prehľady  
a ich využitie v praxi



Inzercia



3

MONITOR 
         MEDICÍNY SLS

 

Časopis určený pre účastníkov 
sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov 
vydáva Slovenská lekárska spoločnosť

Šéfredaktor:
Dr.h.c. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, MPH
janbreza@hotmail.com 

Vedúci odborný redaktor:
Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
marian.bernadic@fmed.uniba.sk

Tajomníčka redakcie:
PhDr. Želmíra Mácová, MPH
macova@sls.sk 

Redakčná rada:
MUDr. Jozef Babala, PhD. 
jozef.babala@gmail.com  
Doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD., mim. prof. 
bartosovici@mail.t-com.sk 
Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. 
borovsky@pe.unb.sk
Dr.h.c. Prof. RNDr. Jozef Čižmárik, CSc. 
cizmarik@fpharm.uniba.sk 
Prof. MUDr. Ján Danko, PhD. 
jan.danko@jfmed.uniba.sk
Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. 
zuzana.gdovinova@upjs.sk
Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. 
jozef.glasa@szu.sk
Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC 
eva.goncalvesova@nusch.sk 
Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. 
jarcuska@gmail.com 
Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, MHA 
jesenak@gmail.com 
Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. 
peter.kristufek@szu.sk 
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP 
payer@ru.unb.sk
Mim. prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc. 
peter@bonusccs.sk 
Prof. MUDr. Igor Riečanský, DrSc. 
riecansky.prof@gmail.com
Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP 
rovensky@nurch.sk 
Prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc. 
jan.slezak@savba.sk 
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH 
irina.sebova@gmail.com
Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. 
maria.simaljakova@sm.unb.sk 
Prof. MUDr. Stanislav Špánik, PhD. 
sspanik@ousa.sk 
Doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH 
stefkovicova@gmail.com 
Doc. MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MHA 
zilinskazu@gmail.com
______________________________

EV 4135/10

Redakcia: Monitor medicíny SLS
Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22  Bratislava
E-mail: secretarysma@ba.telecom.sk

Časopis je zaradený v databáze 
Bibliographia medica Slovaca (BMS) 
a v citačnej databáze CiBaMed.

IČO vydavateľa: 00178 624.

Periodicita: dve dvojčísla ročne. 
Dátum vydania: február 2019

Uzávierka čísla 3-4/2019 bude 20. augusta 2019.

Grafická úprava a tlač:
Kníhtlač Gerthofer, Struhárova 2, Zohor
www.gerthofer.sk

Na aktuálnu tému

Úvodník

Vážení čitatelia, milí priatelia,

printové a elektronické médiá nás neúprosne zaplavujú zaručenými receptami na všetko, 
čo urobiť, ako sa čoho zbaviť, dokonca ako sa stať lepšími a ako sa dožiť v zdraví sto rokov. 
Optimistické odhady tvrdia, že okrem užitočných informácií je viac ako polovica mozgových 
výronov takzvaných špecialistov nepravdivá, alebo nereálna. Vodičky na rast vlasov, mastič-
ky na obnovu chrupaviek kĺbov, alebo blistre s tabletami so zázračnými účinkami výťažkov 
ázijských bylín na všetky existujúce i vymyslené neduhy sú podozrivé hneď na prvé čítanie, 
alebo počutie, ale viaceré nás lákajú, aby sme ich vyskúšali. 

Občas zachytíme od vedľajšieho stola hlasný rozhovor o tom, čo všetko treba užívať, aby 
sme nezostarli, nemali vrásky, kŕčové žily, hemoroidy, faldy, či celulitídu, alebo ako si za-
bezpečiť trvalú funkčnosť močových ciest a genitálií, aby sme zmenšili počet podbradkov 
a vyčnievajúci pupok. Sú to dlhodobejšie plány presahujúce rok, žiada sa preto stanovenie 
rámcového - podľa možnosti bezbolestného - trojbodového harmonogramu: 

1. Ak plánujeme žiť ešte 30 rokov a  máme 10 dlhodobých predsavzatí, vynechajme 
menej reálne sny, ako je vlastníctvo jachty v Karibiku, alebo zámku na Loire a skús-
me si stanoviť plány aspoň na hranici splniteľnosti. Podľa múdrych zdrojov sem patrí 
opatrná a postupná úprava telesnej hmotnosti a zdatnosti pravidelným pohybom 
na zdravom vzduchu, kontrola vitálnych funkcií (tlak, pulz), sledovanie hladiny cukru 
a tukov a preventívne vyšetrenia markerov malignity.

2. Na prvý bod sa nabaľujú všetky oblasti života, ktoré sú pre jednotlivých žiadateľov 
dôležité a motivačné, ako „rád by som sa v zdraví dožiť dospievania synov, dcér, vnu-
kov, či vnučiek, rád by som v záhrade zberal prvú úrodu na svojich novo-posadených 
výpestkoch. Ciele môžu byť aj nereálne, ale mali by byť stimulačné typu „Keď chcem 
a urobím pre to všetko, tak sa aj dožijem“. Zastaviť nás môže iba nepriaznivá gene-
tická výbava, ale napríklad taký Chuck Norris si vie spoľahlivo poradiť aj s týmto de-
ficitom, treba si iba veriť. Ostatné je vo hviezdach, žiadne výhovorky sa neprijímajú.

3. Na zlepšenie motivácie ponúkam jedno predsavzatie, ktoré je splniteľné ešte  
v roku 2019: pri organizovaní odborných podujatí venujte najmenej jednu pre-
zentáciu, alebo publikáciu, alebo aspoň zopár pekných slov k 50. výročiu zalo-
ženia Slovenskej lekárskej spoločnosti, ako samostatnej národnej spoločnosti 
a 70. výročiu Československej lekárskej spoločnosti J.E. Purkyňu, ktorej sme 
boli súčasťou. Všetkých pamätníkov a mnohých z nás poteší, ak k nim pridáte 
aj základné informácie o  založení Vašej odbornej spoločnosti alebo spolku, 
ich predstaviteľoch, podujatiach, ktorých tradíciu ste zakladali, poctách a ce-
nách a iných dôležitých udalostiach. Mnohé údaje nájdete aj v našom časopise 
(Monitor medicíny SLS alebo jeho predchodca Medicínsky monitor /1995-2009/). 

Pri príležitosti osláv tohto významného jubilea, ktoré bude dňa 13. novembra 2019 v Aule 
Univerzity Komenského v Bratislave, pripravujeme aj vydanie Histórie SLS, ktorej súčasťou 
je aj história jej organizačných zložiek. 

Som presvedčený, že pomôžete vytvoriť z roku 2019 náš spoločný NAJLEPŠÍ ROK!
 

                                                                                                         Váš  Peter Krištúfek
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 Pokračovanie zo strany 1
Príkladom je EBRNetwork, ktorá priamo na-
báda výskumníkov redukovať plytvanie vý-
skumom a  pomáha objasniť zmyslel prístu-
pu založenom na dôkazoch prostredníctvom 
množstva informácií a noviniek (EBRN, 2018).

Počiatky systematických prehľadov siaha-
jú až do roku 1753, kedy James Lind, škótsky 
námorný chirurg, vo svojej slávnej rozpra-
ve o  skorbute prezentoval kritický a  chro-
nologický pohľad na dovtedy publikované 
informácie o  tomto ochorení (Lind, 1753). 
Toto zhrnutie rozmanitej povahy výsledkov 
výskumu je aj naďalej dôležitou úlohou sys-
tematických prehľadov. Okrem toho sú v sú-
časnosti systematické prehľady všeobecne 
uznávané ako najspoľahlivejší zdroj poznat-
kov výskumu (Ioannidis a  spol., 2014). Zdô-
razňuje sa ich postavenie na vrchole hierar-
chie dôkazov vytvorenej podľa sily dôkazov 
z jednotlivých štúdií, (obr. 1) (Murad a spol., 
2016). Rovnako sú kľúčovými pre klinické 
a  politické usmernenia publikované medzi-
národnými organizáciami, akou je Svetová 
zdravotnícka organizácia (WHO, 2014).

Povaha systematických prehľadov
Systematické prehľady vznikajú v  meto- 

dicky presne zadefinovanom reprodukova- 

teľnom procese a  sumarizujú výsledky sta-
rostlivo vybraných štúdií (Elliott a  spol., 
2014). Nesmú sa však zamieňať s literárnymi 
prehľadmi. Tieto síce sumarizujú dostupné 
informácie, avšak sú všeobecné, nevedecké, 
tým, že sú vytvárané bez metodicky stano-
venej výskumnej otázky (Robinson a  Lowe, 
2015). V tabuľke 1 uvádzame konkrétne roz-
diely medzi literárnymi a  systematickými 
prehľadmi, ktoré sme roztriedili podľa spo-
ločných charakteristík. 

Syntéza dôkazov
V predchádzajúcich častiach sme vyzdvihli 

význam systematických prehľadov. Avšak 
v praxi ich využívanie môže byť obmedzené 
situáciou, že v danej oblasti ešte takýto pre-
hľad nevznikol, prípadne existujúce systema-
tické prehľady sú už zastarané. Tu je priestor 
pre výskumné tímy, ktoré sa špecializujú na 
ich tvorbu a publikovanie výsledkov. Tím pra-
covníkov Trnavskej univerzity v Trnave získal 
množstvo skúseností s  vytváraním systema-
tických prehľadov z  epidemiológie úrazov 
mozgu v Európe (Brazinova a spol., 2016). Tie-
to práce sa robili v rámci projektu CENTER-TBI, 
multicentrickej štúdie s účasťou 38 organizá-
cií z krajín Európy a USA (CENTER-TBI, 2018b). 
Skupina odborníkov z  Trnavskej univerzity 
sa dlhodobo venuje komplexnému výsku-
mu epidemiológie úrazov mozgu v  Európe 
a  tvorbe systematických prehľadov (Rehor-
číková a spol., 2016). Pri ich tvorbe spolupra-
cuje so zahraničnými partnermi z austrálskej 
Monašskej univerzity a  preberá usmernenia 
vytvorené Cochrane Collaboration. Posledne 
menovaná je uznávanou medzinárodnou ne-
ziskovou organizáciou, ktorá vytvára, podpo-
ruje a šíri systematické prehľady a metaanalý-
zy o účinnosti intervencií v oblasti zdravotnej 
starostlivosti (COCHRANE, 2018a).

Príprava systematických prehľadov je 
komplikovaným procesom a vo veľkej miere 
závisí od toho, aké klinické štúdie sú k dispo-
zícii, ako boli vykonané (kvalita štúdií) a ktoré 
zdravotné výsledky spracovali. Ešte pred sa-
motným vykonaním systematického prehľa-
du je nutné, aby autori navrhli svoj postupný 
plán práce – protokol (Synnot a spol., 2016). 
Príkladom postupu pri písaní protokolu je 
postup PRISMA (angl. Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Ana-
lyses) (ďalej len PRISMA). PRISMA predsta-
vuje tzv. hodnotiaci nástroj (checklist), ktorý 
pozostáva z 27 položiek, ktoré sa týkajú pro-
cesu tvorby jednotlivých častí systematické-
ho prehľadu a vývojový diagram (angl. flow-
chart). Tento znázorňuje proces výberu štúdií 
(Moher a spol., 2009). Protokoly sa následne 
registrujú v  medzinárodných databázach. 
Príkladom sú Cochrane protokoly publikova-
né v knižnici Cochrane (COCHRANE, 2018b), 
a  tiež medzinárodná databáza registrova-
ných protokolov PROSPERO (NIHR, 2018). 
Uvedené databázy slúžia predovšetkým na 
to, aby poskytli prehľad realizovaných sys-
tematických prehľadov, čím sa dosiahne 
spätná kontrola splnenia stanovených cieľov 
a zabráni sa vzniku duplicít. 

Protokol musí obsahovať všetky kroky, 
ktorými sa bude postupovať pri príprave sys-
tematického prehľadu: 

• Spôsob vyhľadávania vedeckých štúdií 
spolu s  uvedením elektronických data-
báz, v  ktorých bude vyhľadávanie reali-
zované a za pomoci akých kľúčových slov 
a vyhľadávacích algoritmov.

Systematický prehľad

systematické prehľady  
a ich využitie v praxi

Veronika Zelinková, Marek Majdan, Martin Rusnák

Katedra verejného zdravotníctva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave

Súhrn
Výskum v oblasti zdravia sľubuje spoločenský prínos formou zlepšenia zdravotného 
stavu obyvateľstva. V tejto súvislosti vždy existovala určitá priepasť medzi výsled-
kami výskumu (dôkazmi) a praxou v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. 
Systematické prehľady sa stávajú čoraz viac populárnejšou formou vedeckej práce, 
pretože svojou podstatou predstavujú významný komponent k premosteniu vedo-
mostí s  praxou. Prostredníctvom syntézy komplexných, neúplných, a  občas proti-
chodných výsledkov biomedicínskeho výskumu do zrozumiteľnej formy ponúkajú 
významnú oporu pri tvorbe rozhodnutí. Systematické prehľady vznikajú v metodic-
ky presne zadefinovanom reprodukovateľnom procese, sumarizujú výsledky starost-
livo vybraných štúdií a nie je možné ich zamieňať s literárnymi prehľadmi. Príprava 
systematických prehľadov je komplikovaným procesom, ktorá vo veľkej miere závisí 
od toho, aké klinické štúdie sú k dispozícii, ako boli vykonané (kvalita štúdií) a ktoré 
zdravotné výsledky spracovali. Novinkou v súčasnosti sú tzv. „žijúce“ systematické 
prehľady – „living systematic reviews“. Ich jedinečnosťou je aktuálnosť, pretože sú 
pravidelne (napríklad raz za 3 až 6 mesiacov) dopĺňané výsledkami z nových štúdií. 
Tento príspevok je založený na skúsenostiach tímu pracovníkov Trnavskej univerzity 
v Trnave v oblasti tvorby systematických prehľadov z epidemiológie úrazov mozgu 
v Európe v rámci medzinárodného projektu CENTER-TBI.
Kľúčové slová: systematický prehľad, CENTER-TBI, medicína založená na dôkazoch, 
protokol, Cochrane. 

Obrázok 1. Pyramída sily dôkazov (podľa 
Murad a spol., 2016).
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• Proces skríningu a kritériá pre zaradenie 
a vyradenie štúdie. 

• Ako sa budú posudzovať príslušné štúdie 
z hľadiska ich kvality pri odpovedi na sta-
novenú výskumnú otázku.

• Ako sa bude vykonávať syntéza údajov 
zo zahrnutých štúdií.

Z  hľadiska štruktúry majú systematické 
prehľady podobné členenie ako originálne 
vedecké štúdie (Introduction, Methods, Re-
sults, and Discussion – IMRaD), a sú publiko-
vateľné v popredných vedeckých časopisoch. 

Vývojový diagram PRISMA napomáha zná-
zorniť proces koordinovania štúdií. Obrázok 
2 predstavuje príklad využitia tohto postupu 
v  praxi. Prvou fázou procesu je identifikácia 
štúdie. Prostredníctvom vyhľadávacích algo-
ritmov, ktoré pozostávajú z  kľúčových slov 
zadaných v  jednotlivých publikačných data-
bázach (napr. PubMed, Embase, Cinahl) nado-
budneme súbor štúdií. V tejto fáze je potreb-
né odstrániť možné duplicity, ktoré vznikajú 
vyhľadávaním vo viacerých databázach s po-
užitím rovnakých kľúčových slov. Potom na-
stáva fáza skríningu abstraktov všetkých 

štúdií identifikovaných v prvej fáze. V praxi to 
znamená, že nezávislí hodnotitelia na zákla-
de presne stanovených kritérií pre zahrnutie 
a  vylúčenie vyberú abstrakty, ktoré postúpia 
do ďalšej fázy. Nakoniec sa vykoná skríning 
plných textov tých štúdií, ktorých abstrakty 
sa vybrali v  predchádzajúcej fáze. Odporúča 
sa, aby túto činnosť vykonávali ďalší nezávis-
lí hodnotitelia, iní než tí, ktorí hodnotili zara-
denie abstraktov. Výsledkom je zaradenie len 
tých štúdií, ktoré spĺňajú stanovené selekčné 
kritéria, a tým sa vytvorí finálny súbor štúdií. 
Tieto sa zahrnú do  systematického prehľadu 
a sú pripravené pre použitie či publikáciu. 

V  systematickom prehľade by mala byť 
prezentovaná podrobná charakteristika všet-
kých zahrnutých štúdií (dizajn, skúmaná po-
pulácia, študované obdobie, zdroje údajov, 
definície a počet prípadov). Ďalšou význam-
nou súčasťou je opis spôsobu hodnotenia 
metodologickej kvality štúdií. Cieľom je vyra-
denie tých, pri ktorých je vysoký predpoklad 
zaťaženia systematickými chybami a  zavá-
dzajúcimi faktormi (Synnot a spol., 2016). Na 
toto hodnotenie slúži viacero nástrojov. Jed-
ným z nich je kontrolný zoznam pod skratkou 
MORE (Methodological Evaluation of Obser-
vational REsearch) (Shamliyan a spol., 2011). 
Tieto nástroje pomáhajú zhodnotiť validitu 
štúdií, teda či sú prítomné alebo neprítomné 
metodologické nedostatky v  dizajne štúdií, 
v zbere a analýze údajov. Hodnotenie kvali-
ty štúdií by sa malo robiť dvoma nezávislými 
autormi systematického prehľadu. 

Summary
Health research may bring social benefits by improving health. In this context, there 
has always been a need to bridge the gap between the results of research (evidence) 
and health care practice. Systematic reviews are an increasingly popular form of re-
search, and they are an important component connecting knowledge and practice. 
They provide significant support to decision-makers through the synthesis of complex, 
and sometimes contradictory results of biomedical research into a one comprehensi-
ble report. Systematic reviews are developed through a precise, methodically defined 
and reproducible process, summarizing the results of carefully selected studies, and 
cannot be confused with the general literature reviews. Preparing systematic reviews 
is a complicated process that depends on which clinical studies are available, how they 
were performed (the quality of the studies), and which health outcomes were pro-
cessed. Recently, a new form of systematic reviews called “living systematic reviews” 
was proposed. Their uniqueness is based on being regularly updated (for example 
once every 3 to 6 months) with the results of newly available studies. This article is 
based on the experiences of the team of professionals from Trnava University, with the 
development of systematic reviews about epidemiology of traumatic brain injuries in 
Europe, within the international project CENTER-TBI. 
Key words: systematic review, CENTER-TBI, evidence-based medicine, protocol, Co-
chrane.

Tabuľka č. 1. Porovnanie charakteristík systematických a literárnych prehľadov.
Table 1. Comparison of the characteristics of the systematic and literature reviews.

Charakteristika Systematický prehľad Literárny prehľad

Zameranie
Zameranie je konkrétne, s  presne vymedzenou 
výskumnou otázkou. Mal by sa vykonávať pred re-
alizáciou každého výskumu. 

Orientovaný na súčasnú problematiku, často bez kon-
krétnej otázky, zameranie je všeobecné.

Metódy zberu údajov

Vyhľadávanie je realizované z  viacerých špecifi-
kovaných databáz pomocou presne zadaných vý-
razov podľa výskumnej otázky. Využíva sa aj šedá 
literatúra, ale systematickým spôsobom. 

Publikácie sú vyhľadávané náhodným spôsobom 
a iba z niekoľkých databáz. Bežným je využívanie še-
dej literatúry (tzv. nepublikovanej alebo polopubliko-
vanej), ale nie systematicky. 

Metódy extrakcie údajov
Je vytvorená schéma na extrahovanie údajov na 
základe stanovených kritérií. Túto činnosť vykoná-
vajú dvaja alebo viacerí výskumníci. 

Vybrané sú len najdôležitejšie zistenia z publikácii. 

Počet zahrnutých článkov Zvyčajne menej ako 50 článkov, často menej ako 10. Akýkoľvek počet, až 150 článkov alebo viac.

Metódy analýzy dát
Uvážené, overené metódy analýzy dát, rigoróznosť 
vedenia výskumu vrátane uvedenia sily dôkazov. 

Autor sám interpretuje význam výsledkov.

Metódy prezentácie dát
PRISMA alebo podobný graf /prípadne tabuľka na 
znázornenie komplexného procesu zaradenia/vy-
radenia článkov. 

Prevažuje textový popis, občas podporovaný diagra-
mami.

Publikovanie
Je vhodný na publikovanie do vedeckého časopisu 
s impakt faktorom.

Nie je vhodný na publikovanie do vedeckého časopi-
su s impakt faktorom. 

Výstup
Výstupy sú založené na dôkazoch z recenzovaných 
vedeckých publikácii. 

Výstupy sú založené na publikáciách rôznej povahy.
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Údaje z  jednotlivých štúdií možno syn-
tetizovať opisne – pomocou tabuliek alebo 
prostredníctvom využitia štatistických me-
tód – metaanalýzou. Vykonanie metaanalýzy 
je významné najmä preto, že kombináciou 
populácie z  individuálnych štúdií sa zväčší 
celková veľkosť súboru. K tomu sa zvýši šta-
tistická sila analýzy ako aj presnosť odhadu 
účinku (Akobeng, 2005, Clarke a  Chalmers, 
2018). Metaanalýza je dvojfázový proces. 
Prvá fáza zahŕňa výpočet veľkosti efektu 
s  95% intervalmi istoty (CI 95%) pre každú 
jednotlivú štúdiu. V  druhej fáze je výpočet 
celkovej liečebnej účinnosti vo forme váže-
ného priemeru jednotlivých súhrnných šta-
tistík. Dôležitou skutočnosťou je, že v  me-
taanalýze údaje z  jednotlivých štúdií nie sú 
jednoducho kombinovateľné, akoby boli 
z jednej štúdie. Väčšia váha prislúcha výsled-
kom štúdií, ktoré uvádzajú viac informácií, 
keďže pravdepodobne budú bližšie k „sku-
točnému účinku“ (Akobeng, 2005). 

Ďalšia perspektíva
Novinkou sú v súčasnosti tzv. „žijúce“ syste-

matické prehľady (living systematic reviews). 
Základným rozdielom medzi týmito novými 
a  konvenčnými systematickými prehľadmi 
je formát publikácie. „Žijúce“ systematické 
prehľady sú dynamické súhrny dôkazov do-
stupné len online. Ich jedinečnosťou je aktu-
álnosť, tým že sú pravidelne (napríklad raz za 
3 až 6 mesiacov) dopĺňané výsledkami z no-
vých štúdií (Elliott a  spol., 2014). Zmienený 
systematický prehľad o epidemiológii úrazov 
mozgu v Európe je príkladom „žijúceho“ sys-
tematického prehľadu a jeho posledná tretia 
aktualizácia je dostupná online (Brazinova 

a  spol.). Štvrtá aktualizácia je momentálne 
vo fáze prípravy.

Záver
Autori odporúčajú, aby systematické pre-

hľady zaujali svoje miesto v  praxi zdravot-
níkov a  neboli len ďalšou príťažou čítania 
rozsiahleho anglicky znejúceho dokumentu. 
Tím Katedry verejného zdravotníctva Trnav-
skej univerzity preukázal svoju odbornosť 
v  medzinárodnom projekte CENTER-TBI 
a  ponúka spoluprácu pri podobných aktivi-
tách záujemcom zo Slovenska.
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Obrázok 2. Využitie PRISMA flowchart v originálnom systematickom prehľade (podľa Brazi-
nova a spol., 2016).
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Roku 2013 sme na stránkach Monitora 
medicíny SLS (1) zverejnili časovú analýzu 
výkonnosti slovenskej lekárskej vedy zalo-
ženej na bibliometrii. Konštatovali sme jej 
stagnáciu. K  téme sa vraciame po šiestich 
rokoch. Rovnakou metódou sme hodnotili 
Slovensko a viaceré štáty. Prv ako prejdeme 
k výsledkom nášho rozboru, stručne zopaku-
jeme metodický postup a  jeho ciele. Každý, 
kto vloží finančné prostriedky do vedy, by 
mal vyhodnotiť ich návratnosť. Návratnosť 
môže byť bezprostredná vo forme inovácií, 
čo je charakteristické pre aplikovaný výskum, 
alebo môže ísť o časovo vzdialenejšiu návrat-
nosť, typickú pre základný výskum. 

My sumarizujeme výstup za jeden rok ale-
bo za 4-5-ročné obdobie a  za celú krajinu. 
V  prvom článku sme hodnotili produkciu 
slovenskej lekárskej vedy za obdobie 1999-
2011 a  teraz sme pridali údaje za posledné 
roky. Analogické parametre sme opäť vytvo-
rili aj pre susedné krajiny Česko, Maďarsko, 
Poľsko, Rakúsko, dva južné štáty Slovinsko 
a  Chorvátsko, dva balkánske štáty Bulhar-
sko a Rumunsko, tri pobaltské krajiny, Estón-
sko, Litva a Lotyšsko a nakoniec dva relatív-
ne menšie (počtom obyvateľstva) vzorové 
štáty v  lekárskej vede - Fínsko a Holandsko. 
Zdrojové údaje sme získali z verejne dostup-
nej bezplatnej  databázy PubMed (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). Otvorili 
sme „Advanced search“ a  vyplnili „PubMed 
Advanced Search Builder“. V  prvom riadku 
sme otvorili „Affiliation“ a  zadali sme prís-
lušnú krajinu. V  druhom riadku sme zadali 
Date-Publication. Naše dáta a závery možno 
jednoducho zreprodukovať. Najprv ukáže-
me kvantitatívne parametre, neskôr trendy. 
Počet publikácií za ročné a  dlhšie obdobie 
veľmi dobre charakterizuje vedeckú výkon-
nosť na relatívne vysokom stupni agregácie, 
teda na úrovni štátu (http://cssip.org/docs/
meeting/RAND_Full.pdf). Vzhľadom na to, 
že porovnávané krajiny majú rôznu veľkosť, 
počty publikácií sme normalizovali na údaj 
o počte obyvateľov (https://data.worldbank.
org). Na prvom obrázku sú časové závislosti 
počtu publikácií normalizované na 100 000 
obyvateľov pre vyššie menované krajiny. Vid-
no, že najvyššiu výkonnosť z porovnávaných 

krajín majú Holandsko, Fínsko, Rakúsko 
a Slovinsko. V obrázku 2 sú krajiny bývalého 
socialistického zoskupenia. Opäť vidíme ur-
čité vrstvenie podľa výkonnosti. Najlepšie si 
počínajú Estónci, Česi a Chorváti. Za nimi sú 
Maďarsko, Poľsko a Litva. Slovensko predtým 
patrilo k tejto skupine, ale pre prepad od ro-
ku 2000 sa priblížilo ku krajinám s podstatne 
nižšou produkciou, a  to Bulharsko, Rumun-
sko a  Lotyšsko. Zaujímavý je trend Poľska, 
ktorého produkcia (normalizovaná na po-
čet obyvateľov!) sústavne rastie a  v  porov-
naní s ktorým, sa od roku 2011 prepadáme. 

Pôvodná práca

slovenská lekárska veda:  
pätnásťročie stagnácie

Lucia Fábelová, Ľubica Palkovičová Murínová, Denisa Richterová, Tomáš Trnovec

Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta verejného zdravotníctva,  
Oddelenie environmentálnej medicíny, Bratislava

Obrázok 1. Vývoj počtu vedeckých publikácií vo vybraných krajinách na 100 000 obyvateľov 
danej krajiny v rokoch 1999 až 2017.

Obrázok 2. Vývoj počtu vedeckých publikácií vo vybraných krajinách bývalého socialistické-
ho bloku na 100 000 obyvateľov danej krajiny v rokoch 1999 až 2017.
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Pretože sa v  rôznych iných oblastiach radi 
porovnávame s Českou republikou, v obráz-
ku 3 sme znázornili, ako v percentách klesá 
naša výkonnosť v  lekárskych vedách oproti 
Čechom. Na začiatku hodnoteného obdobia, 
teda v roku 1999, čo sa všeobecne nevie, dá-
ta normalizované na počet obyvateľov Slo-
venska boli o  40% vyššie ako dáta pre Čes-
ko. Za dva roky sa počty vyrovnali. Terajšie 
hodnoty sú niekde pod 50%. Podobný obraz 
sme dostali aj pri porovnaní s Chorvátmi, tiež 
v obrázku 3, ktorí sa rýchlo spamätali z voj-
ny a aj bez dotácií z EU zaznamenali prudký 
rozvoj lekárskych vied v  období našej stag-
nácie. V posledných rokoch dosahujeme pri-
bližne 60% ich dát. Posledný kvantitatívny 
parameter, ktorý hodnotíme, je výkonnosť 
za posledných 5 rokov. V obrázku 4 sú zora-
dené porovnávané krajiny podľa počtu pub-
likácií normalizované na 100000 obyvateľov 
za roky 2012-2017 a  2007-2011. Opäť zre-
teľne vidno zaostávanie Slovenska v  tomto 
parametre. U všetkých štátov v druhom hod-
notenom období sa produkcia vedeckých 
článkov zvýšila približne na dvojnásobok.  

Pre Slovensko sú ale stĺpčeky pre prvé 
a druhé obdobie málo rozdielne. Teraz k ča-
sovým trendom publikačnej výkonnosti. 
Urobili sme jednoduchú lineárnu regresiu 
(http://www.kf.elf.stuba.sk/prakticke/regre-
sia-dodatok_20101022.pdf) cez body ča-
sovej závislosti pre každý štát. Získali sme 
smernicu (slope) a  koeficient determino-
vanosti (R2). Smernica informuje o  strmos-
ti priamky. Koeficient determinovanosti vo 
všeobecnosti závisí od toho, ako ďaleko (vo 
zvislom smere) sa namerané body nachádza-
jú od modelovej závislosti. Smernice vzťahov 
počtu publikácií normalizované na 100000 
obyvateľov za roky 1999-2011 a  2012-2017 
pre jednotlivé krajiny sú znázornené v  ob-
rázku 5. Je pozitívne, že strmosť čiary pre 
druhé obdobie sa v porovnaní s prvým u Slo-
venska výrazne zvýšila, ale medzi porov-
návanými štátmi sme stále na 6. mieste od 
konca. Obdivuhodný je vzrastový parame-
ter (smernica) Slovinska, Estónska a  Českej 
republiky. Koeficient determinovanosti (obr. 
6) má v  prvom hodnotenom období 1999-
2011 nízku hodnotu u krajín s neujasnenou 

koncepciou rozvoja vedy, otrasmi v  jej ma-
nažmente, nepravidelným financovaním, 
vypisovaním výziev na podávanie návrhov 
bez odozvy, diletantským manažmentom 
a  diskontinuitou jej rozvoja. V  tomto smere 
sme v prvom období zaujali tretiu pozíciu od 
konca pred Litvou, Bulharskom a Ukrajinou. 
V druhom hodnotenom období (2012-2017) 
pri všetkých štátoch vidíme vysokú hodnotu 
koeficientu determinovanosti. Rýchlosť rastu 
vedeckej produkcie krajín má vzťah k ich eko-
nomickej výkonnosti (http://www.leydes-
dorff.net/roadmap/index.htm). Preto sme 
dali do vzťahu smernice (strmosti) vzťahov 
počtu publikácií normalizované na 100 000 
obyvateľov za roky 1999-2017 pre jednot-
livé krajiny s  ich hrubým domácim produk-
tom (https://data.worldbank.org). Cez tento 
vzťah sme preložili lineárnou regresiou tren-
dovú čiaru (obr. 7). Vidíme krajiny blízko tejto 
čiary ako Poľsko a Maďarsko. Ďalej sú krajiny 
nad touto čiarou ako Holandsko, Slovinsko, 
Chorvátsko, Estónsko a Česká republika. Pod 
trendovou čiarou sú Lotyšsko, Litva, Rumun-
sko, Bulharsko a  Slovensko. Inými slovami: 
krajiny nad čiarou investujú viac a manažu-
jú svoj lekársky výskum lepšie, ako by zod-
povedalo ich HDP. Krajiny pod čiarou v tých-
to činnostiach zaostávajú. Keby Slovensko 
ležalo na trendovej čiare, jeho smernica by 
mala byť približne 2,5 razy väčšia. Zaujíma-
vý je rozdiel medzi troma štátmi s približne 
rovnakým, veľmi vysokým HDP, Holandskom, 
Fínskom a Rakúskom. Je zrejmé, že Rakúsko 
a Fínsko by mohli ešte lepšie rásť v produk-
cii. Na obrázku 8 sme preložili trendové čiary 
len cez body pre bývalé „socialistické“ kraji-
ny. Ich strmosť je väčšia, čo odzrkadľuje, ako 
tí úspešnejší majú šancu priblížiť sa západu. 
V  tejto konfigurácii sa vyníma výkonnosť 
Slovenska oproti naším kolegom ešte nižšia. 
S HDP sme porovnali ešte aj jeden z kvantita-
tívnych parametrov, a to normalizovaný po-
čet publikácií za roky 1999-2017 (pozri obr. 
4). Dostali sme podobný obraz. Slovensko 
zďaleka nedosahuje výkon, ktorý by zodpo-
vedal jeho ekonomickej zdatnosti. 

Obrázok 3. Publikačná výkonnosť v  SR vyjadrená ako % publikačnej výkonnosti v  ČR 
a Chorvátsku.
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Obrázok 4. Počet vedeckých publikácií spolu za roky 2007-2011 
a 2012-2017 prepočítaný na 100 000 obyvateľov danej krajiny.

Obrázok 5. Počet vedeckých publikácií spolu za roky 1999-2017 pre-
počítaný na 100 000 obyvateľov danej krajiny v závislosti od HDP na 
obyvateľa.
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Prognóza Slovenska 
Už r. 2013 sme konštatovali, že na to, aby 

sa zlepšili vyššie uvedené parametre, treba 
vykonať reformy v manažmente lekárskej ve-
dy na Slovensku. V prvej fáze aj bez zvýšenia 
jej financovania. Reformy by sa mali napláno-
vať a urobiť v úzkej spolupráci s expertmi zo 
štátov, ktoré pred niekoľkými decéniami boli 
v podobnej situácii ako my dnes a teraz sú na 
vedúcej pozícii (Fínsko, Holandsko). Nestalo 
sa. Estónsko, ktoré úzko spolupracuje a dáva 
si radiť od Fínov, dokazuje, že to ide. Aj keby 
sa reformy vykonali ihneď a boli by racionál-
ne, zmeny v parametroch sa prejavia najskôr 
o 4-5 rokov. Reformy by mali byť podopreté 
zákonom, inak sa nikdy nebudú realizovať. 
Kto je zodpovedný za súčasný stav? Rozhod-
ne nie vedecká komunita. Lekársku vedu na 
Slovensku riadia kolektívne členovia vlády 
za rezorty zdravotníctva, školstva a  finan-
cií. Úlohu v tomto procese by mali zohrať aj 
médiá. Informácie o tom, ako sme sa umiest-
nili medzi najlepšími univerzitami na svete 
alebo o  unikátnych operáciách, vybavení 

niektorých nemocníc unikátnymi prístroj-
mi a  pod., sú dôležité, ale bohužiaľ body 
v scientometrickom hodnotení krajín sa zís-
kavajú úplne inou cestou, poctivou tvori-
vou výskumnou prácou a jej zverejňovaním. 
Scientometria a  jej časť bibliometria, ktorej 
malú ukážku sme predviedli, je predmetom 
spochybňovania aj na Slovensku. Stačí si dať 
do internetového prehliadača „scientomet-
ria a  Slovensko“. Vo svete s  vyspelou vedou 
sa ale tento nástroj - scientometria - použí-
va a spochybňujúca časť slovenskej vedeckej 
komunity tento trend sotva ovplyvní. Teraz 
žijeme fínskym modelom riadenia vzdela-
nosti. Fínsky manažment vedy je dôkazom 
užitočnosti bibliometrie (http://www.aka.fi/ 
globalassets/ 30tiedepoliittinentoiminta/tie-
teentila/aka_stateofscires_2016_bibliomet-
ric_analysis _web. pdf). 

Záverom
Závery z  tejto jednoduchej scientomet-

rickej analýzy možno do určitej miery zo-
všeobecniť aj na iné vedecké disciplíny ako 

medicínu. Slovensko stojí na rázcestí. Buď 
budeme národom lacnej pracovnej sily ale-
bo národom plným invencie a  intelektu aj 
v lekárskych vedách, k čomu mieria niektoré 
krajiny s podobnou „socialistickou“ minulos-
ťou rýchlejšie ako my. 
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Obrázok 6. Smernice časových závislostí znázornených na obrázku 1.
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Obrázok 7. Koeficienty determinovanosti jednotlivých časových zá-
vislostí znázornených na obrázku 1.
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Obrázok 8. Smernice časových závislostí znázornených na obrázku 1 
v závislosti od hrubého domáceho produktu na obyvateľa. 
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Obrázok 9. Smernice časových závislostí znázornených na obrázku 2 
v závislosti od hrubého domáceho produktu na obyvateľa.
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Cieľom projektu Dvorana slávy SLS a  je-
ho budovania je popularizácia popredných 
osobností slovenskej medicíny, ktoré vý-
znamnou mierou prispeli k  budovaniu slo-
venskej medicíny, medicínskeho školstva 
a vzdelávania, k zvyšovaniu odbornej úrovne 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti u nás, 
k  šíreniu dobrého mena slovenskej medicí-
ny doma a  v  zahraničí, najmä tých, ktorí sa 
zaslúžili o vznik a rozvoj Slovenskej lekárskej 
spoločnosti. Slávnostné uvedenie osobností 
slovenskej medicíny do Dvorany slávy slo-
venskej medicíny je spravidla spojené s  vý-
stavou obrazov a  umeleckých prác, najmä 
lekárov a  zdravotníckych pracovníkov, ktorí 
sa v rámci svojich záľub venujú aj tejto ume-
leckej činnosti.

V  slávnostne vyzdobenej sále hotela 
Bôrik oslovil prítomných prezident SLS 
Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, 
MPH, ktorí podčiarkol význam Dvorany slá-
vy, privítal hostí a  osobitne vyzdvihol novú 
dimenziu Dvorany, keď po prvýkrát je uve-
dený do Dvorany slávy slovenskej medicíny 
významný predstaviteľ medicíny z Českej re-
publiky prof. Jaroslav Blahoš.

Hudobný program zabezpečoval Ben-
jamín Lajda (violončelo), priamy potomok 
prof. Lajdu, ktorý predniesol Preludium (J.S. 
Bach) a Gigue zo suity c. 1008 (J.S. Bach)

Odborný program tvorili prednášky 
doc. MUDr. Zuzany Žilinskej, PhD., MHA: Stav 
transplantačnej medicíny na Slovensku, prof. 
MUDr. Ivice Lazurovej, DrSc., FRCP: Quo vadis 
internet medicína a prof. MUDr. Jána Kollera, 
PhD.: Pokroky v liečbe popálenín a rán iného 
pôvodu.

Nasledovalo uvedenie osobností slo-
venskej medicíny do Dvorany slávy SLS 
(1. časť uvádzal prof. Ján Breza a 2. časť prof. 
Marián Bernadič).

Na záver stretnutia a  počas vernisáže 
umeleckých diel vystúpila skupina S.R.O. 
doc. MUDr. Pavla Doležala, CSc., mim. 
prof. (Zoltán Vince - bicie nástroje, Pavel Do-
ležal - tenor saxofón, Peter Kuzma - klávesy), 
ktorá predniesla skladby Záverečná, Prvý blu-
es a Karamel.

Predstavujeme osobnosti uvedené do 
Dvorany slávy slovenskej medicíny

Prof. MuDr. Ladislav badalík, Drsc.
(*26. 5. 1938 - † 17. 2. 2014)

Prof. MUDr. Ladislav 
Badalík, DrSc., sa naro-
dil v Jacovciach pri To-
poľčanoch v  učiteľskej 
rodine. Maturoval na 
Žilinskom gymnáziu 
a  medicínu študoval 
na Hygienickej lekár-
skej fakulte Karlovej 

univerzity v Prahe. Pracovať začal ako sekun-
dárny lekár v OÚNZ Trenčín, odkiaľ prešiel na 
ILF do  Bratislavy. Na ILF a  jej následníckych 
organizáciách pracoval až do r. 2003 ako od-
borný asistent, docent a  profesor 41 rokov. 
Od roku 2003 desať rokov pôsobil na Lekár-
skej fakulte UK v Bratislave na Ústave sociál-
neho lekárstva a lekárskej etiky.

Venoval sa problematike epidemiologic-
kej závažnosti tuberkulózy a  jej recidívam, 
čo bola aj téma jeho kandidátskej dizertač-
nej práce, ktorú obhájil v roku 1967 na ČSAV 
v Prahe. Problematike tuberkulínovej alergie 
bola venovaná jeho habilitačná práca. Prob-
lematiku prognózy vývoja epidemiologickej 
situácie tuberkulózy na Slovensku spracoval 
v  doktorskej dizertačnej práci, ktorú obhá-
jil roku 1983 a  roku 1986 bol menovaný za 
profesora, v odbore epidemiológie na LF UK 
v Bratislave. 

V období rokov 1984 – 1986 zastával po-
zíciu námestníka riaditeľa pre pedagogickú 
činnosť na ILF v  Bratislave. Riaditeľom Ško-
ly verejného zdravotníctva v  Bratislave bol 
v období 1992 – 2002. V období rokov 2002 
– 2003 pracoval ako prodekan pre vedec-
kovýskumnú činnosť na Fakulte verejného 
zdravotníctva SZU v Bratislave. 

Funkciu námestníka ministerky zdravot-
níctva pre vedeckovýskumnú činnosť zastá-
val v  rokoch 1987 – 1988 a  roku 1989 bol 
námestníkom ministra zdravotníctva a soci-
álnych vecí SR. Od roku 1984 bol tri funkčné 
obdobia tajomníkom Vedeckej rady minis-
terstva zdravotníctva SR. 

Jeho práca na úseku epidemiológie tbc 
bola známa aj v  zahraničí, zastával funkciu 
tajomníka komisie pre epidemiológiu pri 

Medzinárodnej únii boja proti tbc a pľúcnym 
chorobám so sídlom v  Paríži. Dve funkčné 
obdobia zastával tiež funkciu councillora za 
Československo, neskôr za Slovensko pri vyš-
šie spomínanej medzinárodnej únii. 

Prof. Badalík patril k  zakladateľským po-
stavám v  slovenskej medicíne a  verejnom 
zdravotníctve. Bol zakladateľom prvej Školy 
verejného zdravotníctva na Slovensku, ktorá 
sa po desiatich rokoch budovania pod jeho 
vedením transformovala na dnešnú Fakultu 
verejného zdravotníctva Slovenskej zdravot-
níckej univerzity. Bol zakladateľom odbornej 
spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnos-
ti - Slovenskej spoločnosti pre vzdelávanie 
pracovníkov v  zdravotníctve, zakladateľom 
Katedry medicínskej pedagogiky, zaklada-
teľom Oddelenia klinickej epidemiológie 
a štatistiky na niekdajšom Ústave tuberkuló-
zy a  respiračných chorôb, ktoré bolo prvým 
oddelením tohto druhu v  liečebno-preven-
tívnom zariadení na Slovensku. Útvary, na 
ktorých založení sa profesor Badalík výrazne 
zapísal, sa vyznačovali perspektívnou stra-
tégiou, rýchlym získaním medzinárodného 
kreditu a  stali sa významnou bázou, na zá-
klade ktorej sa mohli dôstojne zveľaďovať. 
Okrem skutočnosti, že bol dobrý odborník, 
bol mimoriadne pracovitý a rozvážny, vedel 
si vždy uchovať svoju názorovú autonómiu, 
čím si získaval odborný rešpekt okolia. Medzi 
typické vlastnosti profesora Badalíka patrila 
aj schopnosť stmeľovať pracovný kolektív. 
V  pozíciách, ktoré zastával, postupoval ako 
skúsený manažér, prísny a  náročný na seba 
a dobroprajný a tolerantný k iným. 

Za výskum ochorení dýchacích ústrojov 
získal s  kolektívom spolupracovníkov „Cenu 
predsedu Štátnej komisie pre vedecko-tech-
nický a  investičný rozvoj.“ Dvakrát získal ce-
nu ministra zdravotníctva, sedemkrát cenu 
Slovenskej lekárskej spoločnosti za najlepšiu 
publikáciu roka, Jesseniovu cenu ministra 
zdravotníctva SR, Reimanovu cenu, Medai-
lu I. Stodolu, Dieškovu cenu, Dérerovu cenu, 
Medailu akad. L. Dérera, Chalubiňského me-
dailu, Medaily SLS „Propter Merita“, Medaily 
Farmaceutickej fakulty aj Lekárskej fakulty 
UK, Čestnú cenu ak. Teofila Rudolfa Nieder-
landa SLS. Literárny fond SR mu udelil Pré-
miu za rozvoj slovenskej vedy doma i  v  za-
hraničí (2013).

Prof. Badalík si svojou prácou i  svojou 
osobnosťou získal trvalé miesto v  dejinách 
slovenského zdravotníctva.

Správy z odborných podujatí

Deviate slávnostné uvedenie osobností  
do Dvorany slávy slovenskej medicíny  
18. septembra 2018

Marián Bernadič, Ján Breza, Želmíra Mácová
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Prof. MuDr. Jaroslav blahoš, Drsc.
(*30. 6. 1930 - † 27. 11. 2018)

Prof. MUDr. Jaroslav 
Blahoš, DrSc. sa naro-
dil sa v Horažďoviciach 
v Českej republike. Štú-
dium na Lekárskej fa-
kulte UK v  Plzni ukon-
čil s  vyznamenaním 
(1955). Nastúpil do 
Endokrinologického 

ústavu v  Prahe, ktorý viedol doc. Karel Ši-
link. Venoval sa internej medicíne, osobitne 
endokrinológii, najmä endokrinológii váp-
nika a  kosti a  metabolizmu kyseliny močo-
vej. V  roku 1961 sa prihlásil k  aktívnej účasti 
na pomoci rozvojovým krajinám, na základe 
čoho ho Polytechna vyslala do Etiópie. Počas 
dvojročného pobytu v Harare, napriek ťažkým 
podmienkam (1 lekár na 100 tis. obyvateľov) 
a  nízkej úrovni zdravotnej starostlivosti, do-
siahol dobré liečebné výsledky. Neskôr praco-
val v Nemocnici Pod Petřínom v Prahe 1, pod 
vedením takých osobností, akými boli prof. 
Vladimír Jedlička a  prof. Ota Gregor. Stal sa 
tam prednostom internej kliniky a  profeso-
rom 2. LF UK. Po organizačných zmenách, keď 
sa klinika stala súčasťou Nemocnice Karla Bar-
tolomějského, prof. Blahoš prešiel pracovať 
do Ústrednej vojenskej nemocnice v Střešovi-
ciach, ktorá patrila pod Vojenskú lekársku aka-
démiu v Hradci Králové. Pôsobil tam vo funkcii 
prednostu. Po ďalšej organizačnej zmene, ku 
ktorej došlo na základe armádneho rozhod-
nutia a zrušení internej a chirurgickej kliniky, 
zriadila Ústredná vojenská nemocnica v Stře-
šoviciach špeciálne oddelenie pre endokrino-
lógiu a liečbu osteoporózy a jej vedením po-
verila prof. Blahoša. 

Prof. Blahoš je autorom 380 odborných 
prác publikovaných v  domácich a  zahranič-
ných časopisoch a  10 monografií. Na tomto 
mieste možno spomenúť aj viacročnú spolu-
prácu s editormi Princípov internej medicíny 
I.-III. profesormi I. Ďurišom, I. Hulínom a  M. 
Bernadičom na tomto unikátnom knižnom 
diele. Absolvoval množstvo zahraničných 
stáží a  pobytov, prednášal na významných 
medzinárodných kongresoch a  odborných 
vzdelávacích podujatiach po celom svete. Je 
čestným a  riadnym členom mnohých reno-
movaných zahraničných odborných spoloč-
ností, vedeckých inštitúcií a  redakčných rád 
odborných časopisov (Académie Nationale de 
Médecine v Paríži, Ruskej lekárskej akadémie, 
Českej lekárskej spoločnosti J.E.P. (v  r. 1990-
2015 predseda, v  súčasnosti čestný predse-
da), člen výboru odborných spoločností ČLS 
JEP, bývalý predseda Sekcie pre vedeckú a od-
bornú literatúru „Nadácie Český literárny fond“, 
zakladajúci člen Českej lekárskej akadémie, 
člen Učené společnosti ČR, člen výboru Sve-
tovej lekárskej asociácie (WMA) a jej predseda 
v r. 1999-2001, člen výboru CIOMS, zakladajú-
ci člen a člen výboru Spoločnosti Európskych 

porovnávacích endokrinológov, zakladateľ 
Českých frankofónnych lekárov ČLS JEP, zakla-
dateľa 1. osteocentra v Českej republike a i.). 
Prof. Blahoš je čestným členom rodných Ho-
ražďovíc, ale aj Miami a Manily.

Za významný prínos a  zásluhy v  oblasti 
rozvoja medicíny, medicínskeho vzdelávania 
a  rozsiahlych všeobecne prospešných aktivít 
boli prof. Blahošovi udelené početné ocene-
nia, pocty a ceny popredných domácich a za-
hraničných inštitúcií. Roku 2001 mu prezident 
Českej republiky Václav Havel udelil vysoké 
štátne vyznamenanie „Za zásluhy o  Český 
štát“ I. triedy. Prezident Francúzskej republiky 
Jacques Chirac ho roku 2002 menoval za „Ry-
tiera čestnej légie“ a prezidenta Svojpomocnej 
spoločnosti členov Čestnej légie v  ČR. Ro-
ku 2009 ho prezident Francúzskej republiky 
Sarkózy povýšil na rytiera - dôstojníka „Radu 
čestnej légie“ Francúzskej republiky. Česká le-
kárska komora ho roku 2007 pasovala za „Ry-
tiera lekárskeho stavu“. Získal Cenu J.E. Purky-
ně, boli mu udelené viaceré ceny a  medaily 
Univerzity Karlovi v Prahe, Japonskej lekárskej 
spoločnosti, Medaila za zásluhy Americkej le-
kárskej asociácie, medaily Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave a ďalšie. 
Prof. Blahoš sa r. 1996 stal Čestným členom 
Slovenskej lekárskej spoločnosti a  pri rôz-
nych významných jubileách mu boli udelené 
viaceré pocty a ceny SLS - Čestná plaketa T.R. 
Niederlanda, Čestné členstvo Slovenskej spo-
ločnosti pre osteoporózu a metabolické ocho-
renia kostí SLS, Medaila založenia Společnosti 
lékařsko-slowanskej a  Čestné členstvo Slo-
venskej endokrinologickej spoločnosti SLS. 

Prof. Blahoš patrí medzi výnimočné osob-
nosti a  všeobecne uznávané autority česko-
slovenskej, českej a svetovej medicíny. Počas 
svojho dlhoročného pôsobenia vo funkcii 
predsedu Českej lekárskej spoločnosti J.E. Pur-
kyně významne prispel k zachovaniu tradície 
vzájomnej, veľmi plodnej spolupráce Českej 
a Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktoré boli 
v období rokov 1969-1992 (do rozdelenia Čes-
koslovenskej federatívnej republiky) súčasťou 
Československej lekárskej spoločnosti J.E. 
Purkyně. Zaslúžil sa o  rozvoj vzájomnej spo-
lupráce v oblasti ďalšieho sústavného vzdelá-
vania zdravotníckych pracovníkov, najmä pri 
organizovaní odborných vzdelávacích pod-
ujatí a  pri vydávaní spoločných odborných 
a  vedeckých časopisov. Podieľal sa na šírení 
dobrého mena slovenských lekárov, vedcov, 
pedagógov a slovenskej medicíny v zahraničí. 
Dôkazom toho bol jeho postoj a mimoriadna 
angažovanosť pri prijímaní Slovenskej lekár-
skej spoločnosti za člena WMA. Svoj priateľ-
ský vzťah k  Slovensku a  Slovenskej lekárskej 
spoločnosti prejavil aj roku 2005, keď na 57. 
Valnom zhromaždení WMA v  Santiago de 
Chile, verejne prezentoval svoje odmietavé 
stanovisko voči prijatiu uznesenia za vylúče-
nie Slovenskej lekárskej spoločnosti z  radov 
WMA a proti hanobeniu jej mena v súvislosti 

Informácie

Gressnerova 
medaila slovenskej 
gerontologickej 
a geriatrickej spoločnosti

Gressnerovu medailu udeľuje Slovenská ge-
rontologická a geriatrická spoločnosť, kol. člen SLS, 
ako najvyššie vyznamenanie osobnostiam so záslu-
hami o rozvoj slovenskej gerontológie a geriatrie. Je 
spojená s menom MUDr. Eugena Gressnera, primá-
ra Interného oddelenia Nemocnice v Topoľčanoch, 
ktorému bola r. 2000 po prvý raz udelená. 

Primár MUDr. Eugen Gressner (*17. november 
1907, Prievidza  –  †30. marec 1998, Bratislava) bol 
významný slovenský lekár, zakladateľ slovenskej 
gerontológie, pedagóg, odborný publicista a  orga-
nizátor zdravotníckej starostlivosti na úseku interné-
ho lekárstva. Roku 1969 bol jedným zo zakladateľov 
Gerontologickej sekcie Slovenskej internistickej spo-
ločnosti SLS, z ktorej sa roku 1970 stala samostatná 
Slovenská gerontologická a  geriatrická spoločnosť 
SLS, ktorá je od roku 2006 jej kolektívnym členom. 
Niekoľko funkčných období úspešne reprezentoval 
Slovenskú gerontologickú spoločnosť ako jej pred-
seda. Roku 1979 inicioval prijatie koncepcie geriatrie 
a v nasledujúcom desaťročí sa zaslúžil o vznik kliník, 
oddelení geriatrie, oddelení pre dlhodobo chorých 
a tiež založenie Výskumného ústavu geriatrie. Zaslú-
žil sa o medzinárodné uznanie geriatrie. 

Gressnerovu medailu vytvoril Milan Lukáč, 
akad. sochár, maliar a  vysokoškolský pedagóg. 
Patrí medzi významných predstaviteľov súčasnej 
slovenskej výtvarnej scény strednej generácie. M. 
Lukáč sa narodil v  Bojniciach. Sochárstvo vyštu-
doval na Vysokej škole výtvarných umení v Brati-
slave, v ateliéri Jána Kulicha a Ladislava Snopeka, 
neskôr na École Nationale Supérieure des Beaux 
Arts v Paríži u Jeana Cardota. Pôsobí ako pedagóg 
na Slovenskej technickej univerzite v  Bratislave. 
Venuje sa komornému a  monumentálnemu so-
chárstvu, maľbe, kresbe a  grafike. V  jeho tvorbe 
sú časté motívy rastlín a zvierat, napr. sovy, ako 
symbolu múdrosti. Zúčastňuje sa  medzinárod-
ných sympózií. Za svoju tvorbu získal viaceré ceny 
a pocty, napr. Cenu Martina Benku (1988), Prix-Iti-
néraire v Salon Levallois (1998), cenu Akadémie 
výtvarných umení a Francúzskeho inštitútu v Pa-
ríži „Portrait Paul – Louis Weiller“.

Želmíra Mácová, Marián Bernadič
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s  neopodstatneným obvinením slovenských 
lekárov z tzv. nedobrovoľnej sterilizácie róm-
skych žien na Slovensku. Aj vďaka tomuto je-
ho postoju bolo Slovenskej lekárskej spoloč-
nosti členstvo vo WMA ponechané. 

Slovenská lekárska spoločnosť, jej predsta-
vitelia a členovia vnímajú osobu prof. Blahoša 
ako vzácneho priateľa, osobnosť mimoriad-
nych odborných, morálnych a ľudských kvalít, 
ktorý je obdarený noblesou, diplomatickým 
taktom a múdrosťou. Vysoko si vážime a oce-
ňujeme jeho aktivity proti „odľudšteniu“ medi-
cíny, jej komercionalizácii, dogmám a nekom-
petentnosti v medicíne. 

 

Prof. MuDr. Eva brixová, Drsc.
(*3. 6. 1928 - † 18. 9. 2005)

Prof. MUDr. Eva Bri-
xová, DrSc. (rod. Bullo-
vá), slovenská lekárka, 
internistka, klinická 
biochemička a hepato-
logička sa narodila vo 
Zvolene. Školské roky 
prežila v  Ružomberku. 
Medicínu študovala 

v Bratislave, promovala roku 1951 spolu s Mi-
lošom Brixom, svojím budúcim manželom. 

Už ako študentka posledných semestrov 
bola členom kolektívu spolužiakov, budúcich 
mladých asistentov, ktorí okolo profesora 
Niederlanda vytvorili spoločne s  ním Ústav 
všeobecnej a  klinickej biochémie Lekárskej 
fakulty UK, kde vyučovala lekársku bioché-
miu až do r. 1956. Potom, ako prof. Nieder-
land založil III. internú kliniku na Hlbokej ulici 
v Bratislave, prešla na toto pracovisko a patri-
la medzi spoluzakladateľov III. internej klinky 
a jej experimentálneho pracoviska — Farma-
kobiochemického laboratória na Hlbokej ulici 
v  Bratislave. Prof. Niederland rozdelil medzi 
svojich asistentov prácu v jednotlivých inter-
nistických problematikách: Gvozdják bol kar-
diológ, Dzúrik nefrológ, Brixová hepatológ. 
Na III. internej klinike pracovala až do r. 1995, 
súčasne bola aktívna i  v  Inštitúte pre ďalšie 
vzdelávanie lekárov a farmaceutov (dnes Slo-
venská zdravotnícka univerzita).

Venovala sa pedagogickej, liečebno-pre-
ventívnej, ako aj vedecko-výskumnej čin-
nosti. Vo vedeckej práci sa zamerala predo-
všetkým na orgánovú biochémiu pečene 
a  metabolické procesy v  pečeni pri poško-
dení rôznymi hepatotoxickými látkami so 
vzťahom ku morfologickým a biochemickým 
zmenám. Poukázala na význam sekvencie 
steatózy a fibrózy a ich vzťah k cirhóze peče-
ne. Dokázala, že liečba a prevencia progresie 
steatózy je možná. 

Po osobnej traume v podobe úmrtia mat-
ky sa vrhla do práce a výsledkom bolo získa-
nie hodnosti docentky a  neskôr profesorky 
internej medicíny. Bola činná vo výskumnej 
i publikačnej činnosti, bola známym a medzi 

študentmi uznávaným vysokoškolským pe-
dagógom. 

Roku 1979 obhájila doktorskú dizertáciu 
a získala titul DrSc., následne bola roku 1981 
menovaná profesorkou vnútorného lekár-
stva. 

Dlhé roky bola členkou Slovenskej lekár-
skej spoločnosti, Slovenskej gastroentero-
logickej spoločnosti a  neskôr aj Slovenskej 
hepatologickej spoločnosti, v  ktorých zastá-
vala viaceré významné funkcie. V skrátenom 
funkčnom období (1993-1994) úspešne re-
prezentovala Slovenskú lekársku spoločnosť 
vo funkcii jej prezidentky. 

Bola autorka a  spoluautorka mnohých 
vedeckých článkov prevažne v  odbore ex-
perimentálnej hepatológie v domácich a za-
hraničných časopisoch, spoluautorka 6 učeb-
ných textov, viacerých knižných publikácii 
a vysokoškolských učebníc, napr. Interná me-
dicína (1984), Vnútorné lekárstvo (1986) a Pro-
pedeutika vnútorného lekárstva (1992). Bola 
nositeľka mnohých ocenení.

Vo voľnom čase sa venovala štúdiu socio-
lógie, kuchárskym knihám a zbierala recepty 
jedál.

Ako 66-ročná nemohla už ďalej vykonávať 
činnosť vysokoškolského učiteľa, prijala pre-
to zamestnanie vo Všeobecnej zdravotnej 
poisťovni, kde využívala a odovzdávala svoje 
skúsenosti pri vzniku a prevádzke odboru re-
vízneho lekárstva. Bola aktívna do pomerne 
vysokého veku, ako 72-ročná ešte neváhala 
riadiť auto a cestovať do zahraničia.

Po období, v ktorom jej aktivity limitovalo 
pokračujúce ochorenie, zomrela dňa 18. 9. 
2005 v Bratislave.

Prof. MuDr. Jozef buchvald, Drsc. 
(*25. 10. 1933)

Prof. MUDr. J. Buch- 
vald, DrSc., sa narodil 
v  Opočne. Maturoval 
na gymnáziu v  Dob-
ruške (1957). Svoju 
profesionálnu dráhu 
začal r. 1957 ako se-
kundárny lekár na In-

ternom oddelení nemocnice v  Trnave. Od 
r.1958 pôsobil bez prerušenia na Lekárskej 
fakulte UK (LF UK). Začínal na Katedre der-
matovenerológie LF UK v  Bratislave, kde sa 
vypracoval z pozície vedeckého asistenta vo 
Výskumnom mykologickom laboratóriu, až 
po docenta (1978) a profesora (1983) Derma-
tovenerologickej kliniky. Obhájil kandidát-
sku dizertáciu (1965) a  doktorskú dizertáciu 
(1979), nadobudol atestácie I. a II.st. z derma-
tovenerológie a  z  korektívnej dermatológie. 
V  období rokov.1981–2004 bol prednostom 
Dermatovenerologickej kliniky LFUK, v obdo-
bí 1988-1991 bol dekanom LF UK a  r. 1997-
2003 prodekanom LF UK. Od r. 2010 je eme-
ritným profesorom. 

Gratulujeme

blahoželanie Prezídia 
slovenskej lekárskej 
spoločnosti laureátom 
Krištáľového krídla 2018

Dňa 28.januára 2019 si počas slávnostného ga-
lavečera v  novej budove Slovenského národného 
divadla prevzalo 11 osobností „Krištáľové krídlo“. 
Toto prestížne ocenenie sa od roku 1997 udeľuje 
každoročne osobnostiam na Slovensku, ktoré vo 
svojom odbore v rôznych oblastiach spoločenské-
ho, kultúrneho, hospodárskeho, verejného života 
a športu dosiahli mimoriadne úspechy. Tohtoročný, 
v poradí už 22. ročník, sa niesol v duchu osláv 100. 
výročia vzniku Česko-Slovenska.

Krištáľové krídlo za rok 2018 bolo udelené 
v kategóriách: publicistika a  literatúra, divadlo 
a  audiovizuálne umenie, hudba, populárna 
hudba, výtvarné umenie, hospodárstvo, ino-
vácie a startupy, medicína a veda, filantropia, 
šport a mimoriadna cena za celoživotné dielo 
osobnosti, ktorá aktívne pôsobí v oblasti za kto-
rú je nominovaná. 

Prezídium SLS srdečne blahoželá všetkým 
oceneným, ktorým bolo udelené Krištáľové 
krídlo za rok 2018, osobitne a s potešením MUDr. 
Kristíne Križanovej za ocenenie v  kategórii „mi-
moriadna cena“ a  MUDr. Michalovi Hulmanovi, 
PhD., v kategórii „medicína a veda“. Želáme im, aby 
sa mohli naďalej úspešne venovať svojej práci, pre-
sadzovať svoje zámery a ciele a tešiť sa z dosiahnu-
tých výsledkov. 

MUDr. Kristína Križanová je odbornou ga-
rantkou mobilného hospicu Slnečnica v Bratislave, 
predsedníčkou Slovenskej spoločnosti paliatívnej 
medicíny, ktorej vznik iniciovala a podieľala sa na 
jej založení. Je dlhoročnou, aktívnou členkou SLS, 
ktorá významnou mierou prispieva k  budovaniu 
a  rozvoju paliatívnej starostlivosti u  nás, odbor-
nému vzdelávaniu v  tomto medicínskom odbore, 
rozvoju medzinárodnej spolupráce a šíreniu osve-
ty a vzdelávania v  radoch dobrovoľníkov a  laickej 
verejnosti. Je spoluzakladateľkou (1995) prvého 
oddelenia paliatívnej medicíny u nás a bola primár-
kou na Oddelení paliatívnej medicíny Národného 
onkologického ústavu v  Bratislave. Je uznávanou 
odbornou autoritou doma a v zahraničí. 

MUDr. Michal Hulman, PhD., patrí medzi 
našich špičkových, medzinárodne uznávaných 
kardiochirurgov, ktorý sa špecializuje na trans-
plantácie srdca a operácie mechanických sŕdc. Bol 
hlavným odborníkom MZ SR pre kardiochirurgiu. 
Ako prvý v rámci V4 uskutočnil s kolektívom spo-
lupracovníkov implantovanie umelého srdca pa-
cientovi s priamym ohrozením života. V súčasnosti 
je prednostom Kliniky kardiochirurgie Národného 
ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. 

 Za Prezídium SLS:
Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, MPH

 prezident SLS
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Prof. Buchvald zastával rad významných 
funkcií. Bol členom Slovenskej komisie pre 
udeľovanie vedeckých hodností (2001-2007), 
hlavným odborníkom MZ SR pre dermato-
venerológiu, krajský odborník, predseda Ko-
misie pre obhajoby kandidátskych dizertá-
cií, doktorských dizertácií a  iných. V  období 
r.1981-2010 bol prezidentom Slovenskej my-
kopatologickej spoločnosti, odbornej spoloč-
nosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) 
a  jedným z  jej zakladateľov. Úspešne viedol 
Slovenskú dermatovenerologickú spoločnosť 
SLS. Niekoľko funkčných období bol jej prezi-
dentom (1981-1998). 

Prof. Buchvald reprezentoval Slovenskú 
lekársku spoločnosť ako člen Predsedníctva 
a  významnou mierou prispel k  jej rozvoju 
a  tým aj k  rozvoju sústavného vzdelávania 
u  nás v  odbore dermatológia a  mykológia 
a  ich vysokému kreditu doma a  v  zahraničí. 
Bol a  stále je členom redakčných rád našich 
aj zahraničných odborných časopisov. Stal sa 
čestným členom odborných spoločností v Ne-
mecku, Poľsku, Českej republike, Slovenskej 
lekárskej spoločnosti a  tiež Slovenskej der-
matovenerologickej spoločnosti. Vychoval 20 
kandidátov vied (CSc., PhD), 1 profesora a  5 
docentov. Výsledky jeho odbornej klinickej, 
vedeckej a pedagogickej práce ocenilo mno-
ho renomovaných domácich a  zahraničných 
inštitúcií prestížnymi poctami a  cenami. Zís-
kal 11 cien Slovenskej lekárskej spoločnosti 
a jej odborných spoločností za najlepšie pub-
likácie roka, všetky medaily Lekárskej fakulty 
UK, medaily Univerzity Komenského, Strie-
bornú a  Zlatú medailu SLS „Propter Merita“, 
Čestnú plaketu T. R. Niederlanda SLS, Medai-
lu založenia Společnosti lékařsko-slowanskej 
SLS, Cenu Vedeckej rady MZ SR, Medailu J.E. 
Purkyně udelenú Spolkom lékařů českých 
v  Prahe, Medailu Humboldtovej univerzity 
v Berlíne, Zlatú medailu Lekárskej fakulty Ma-
sarykovej univerzity v Brne a ďalšie. Literárny 
fond SR mu udelil Prémiu za rozvoj slovenskej 
vedy doma i v zahraničí (2016).

Je autorom 18 učebníc a skrípt, 421 publi-
kácií, 235 odborných prednášok na našich aj 
zahraničných podujatiach a 40 zdravotnícko-
-osvetových publikácií. V  súčasnosti pôsobí 
ako emeritný profesor a  šéfredaktor odbor-
ného časopisu DERMA.

Okrem pedagogickej a klinickej práce bolo 
hlavným ťažiskom jeho činnosti budovanie 
nového odboru v rámci dermatovenerológie 
– lekárskej mykológie, ktorá získala počet-
né uznania aj na medzinárodnom poli. Prof. 
Buchvald sa svojim celoživotným dielom a vý-
sledkami svojej práce trvale zapísal do histó-
rie slovenskej medicíny. Významnou mierou 
prispel k  jej budovaniu a  rozvoju, osobitne 
v oblasti dermatovenerológie a lekárskej my-
kológie, stal sa uznávanou odbornou autori-
tou, ktorá svojimi odbornými vedomosťami, 
rozsiahlymi a neutíchajúcimi aktivitami, nob-
lesou a osobnou kultúrou patrí k tým členom 

Slovenskej lekárskej spoločnosti, ku ktorých 
prechovávame úctu a vďaku. 

Prof. MuDr. Ján Lajda
(*6. 8. 1908 - † 7. 2. 1992)

Prof. MUDr. Ján Laj-
da sa narodil na My-
jave vo viacpočetnej 
rodine evanjelického 
učiteľa, kde strávil svo-
je detstvo. Gymnázium 
navštevoval v  Skalici 
a  roku 1936 promoval 
na Lekárskej fakulte 

UK v  Bratislave. Počas druhej svetovej vojny 
pracoval ako sekundárny lekár v  nemocnici 
v Trnave a neskôr v Robotníckej sociálnej po-
isťovni. V období rokov 1945-47 pôsobil ako 
odborný asistent a v roku 1947 sa habilitoval 
na docenta. Kvalifikáciu si zvyšoval študijný-
mi pobytmi v  Prahe, Brne, Zürichu a  Berne. 
Roku 1967 bol vymenovaný za profesora. 

V období rokov 1945-1974 bol prednostom 
Otolaryngologickej, resp. Otorinolaryngolo-
gickej kliniky a  vedúci Katedry otolaryngo-
lógie (otorinolaryngológie) Lekárskej fakulty 
Slovenskej univerzity (Univerzity Komenské-
ho). Od roku 1958 aj v Slovenskom ústave pre 
doškoľovanie lekárov a od roku 1966 v Inšti-
túte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a  farma-
ceutov v Bratislave. 

Roku 1951 sa prof. Lajda zaslúžil o  pre-
miestnenie ORL kliniky z  priestorov Štátnej 
nemocnice do budovy bývalého sanatória 
Charitas na Zochovej ulici, čím sa zvýšil počet 
postelí, zlepšili sa podmienky pre prácu lie-
čebno-preventívnu, pedagogickú a vedeckú. 
Bol odvážny pri zavádzaní nových chirurgic-
kých metód. Široko rozvinul vedeckú činnosť 
a  nabádal k  nej svojich spolupracovníkov. 
Ako vysokoškolský učiteľ i  ako prednosta 
kliniky vychoval celú generáciu mladých 
a  úspešných lekárov. Svojim mladším kole-
gom neustále zdôrazňoval potrebu sústavné-
ho vzdelávania sa a vedeckej činnosti. 

Jedným z  najvýznamnejších počinov pro-
fesora Lajdu bolo založenie Slovenskej spo-
ločnosti pre ORL a  chirurgiu hlavy a  krku. 
V  prvej polovici 50. rokov požiadal o  zalo-
ženie slovenskej pobočky Čsl. otorinolaryn-
gologickej spoločnosti a  tým dal základ pre 
súčasnú odbornú spoločnosť, ktorá úspešne 
funguje a rozvíja svoju činnosť. 

Prof. Lajda bol editorom a  spoluautorom 
zásadných, dodnes uznávaných odborných 
otolaryngologických knižných publikácií, 
ako napríklad Chirurgia nosa a  prínosových 
dutín (1961), Chirurgia stredného ucha (1954) 
a  Príhody a  nebezpečenstvá v  otolaryngológii 
(1959). Okrem toho bol autorom, spoluauto-
rom a redaktorom odborných monografií, prí-
ručiek a zborníkov Vademecum medici (1974) 
a  i., vysokoškolskej učebnice Otolaryngoló-
gie (1953), stredoškolskej učebnice Chirurgia 

(1956), vyše 90 vedeckých štúdií v domácich 
i zahraničných časopisoch a zborníkoch, napr. 
Bratislavské lekárske listy, Čs. otolaryngolo-
gie (člen redakčnej rady), Lekársky obzor a i. 

Venoval sa vedeckovýskumnej, klinickej 
a  pedagogickej činnosti. Zaoberal sa cho-
robami z  povolania v  otorinolaryngológii, 
najmä audiometrickým výskumom nahluch-
losti s  dôrazom na včasnú liečbu, rakovinou 
čeľuste a  hrtana, rekonštrukčnou chirurgiou 
stredného ucha, tonzilektómiou, problemati-
kou cýst v čeľustných dutinách, prekanceróz, 
endaurálnej chirurgie a plastík pooperačných 
postaurálnych píšťal, používaním antibiobík 
v otorinolaryngologickej praxi a pod. Zame-
ral sa aj na históriu otorinolaryngológie na 
Slovensku a na tvorbu jej terminológie. 

Nie menej významná je podpora česko-
-slovenskej vzájomnosti a spolupráce. V tom-
to smere organizoval kongresy, stretnutia 
a sympóziá. Ako prednosta ORL kliniky v Bra-
tislave spolupracoval s podobnými klinikami 
v Prahe, Brne, Hradci Králové a ďalšími. 

Prof. Lajda bol členom Vedeckej rady Mi-
nisterstva zdravotníctva SR, podpredseda Čs. 
otolaryngologickej spoločnosti, Čs. lekárskej 
spoločnosti J.E. Purkyně, člen jej onkologic-
kej sklerómovej a  kofochirurgickej komisie, 
spoluzakladateľa a predseda Slovenskej oto-
laryngologickej spoločnosti. Roku 1969 bol 
vyznamenaný Zlatou medailou UK, Kutvir-
tovou cenou a je nositeľom viacerých ďalších 
ocenení. 

Prof. MuDr. Dagmar Michalková, 
Drsc.
(*18. 10. 1928 - † 6. 7. 2012)

Prof. MUDr. Dag-
mar Michalková, DrSc., 
významná osobnosť 
slovenskej medicíny, 
pediatrie a  českoslo-
venskej detskej dia-
betológie sa narodila 
v  Moravskej Ostrave. 
Počas štúdia na Lekár-

skej fakulte Karlovej univerzity v Prahe sa zo-
známila so svojím manželom MUDr. Jozefom 
Michalkom, CSc. a  roku 1953 po ukončení 
štúdia nastúpili spolu pracovať na I. detskú 
kliniku LF UK v  Bratislave, kde pracovala 50 
rokov. Roku 1975 obhájila kandidáta vied 
a  roku 1990 doktora vied. Docentkou pe-
diatrie sa stala roku 1982 a  profesorkou pe-
diatrie roku 1994. Bola menovaná za členku 
poradného zboru MZ ČSSR pre odbor pediat-
rie (1988). V  roku 1991 sa stala zástupcom 
prednostu I. detskej kliniky LF UK v Bratisla-
ve a  roku 1994 vedúcou subkatedry detskej 
diabetológie na ILF. Od založenia Slovenskej 
diabetologickej spoločnosti roku 1968 bola 
členkou výboru SDS a  jedno funkčné obdo-
bie aj jeho podpredsedníčkou. Bola členkou 
popredných medzinárodných organizácií, 
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napr. EASD, ADA, ISPAD, New York Academy 
of Sciences a  ďalších. Je autorkou viac ako 
240 odborných prác publikovaných doma 
a v zahraničí. Tiež autorkou kapitol v Pediat-
rickom vademecu, učebnici Detského lekár-
stva a  v  učebnici Diabetes mellitus (l998). 
Prednášala na všetkých domácich a zahranič-
ných diabetologických kongresoch.

Jej odborné, vedecko-výskumné, pedago-
gické a organizačné aktivity boli mimoriadne 
rozsiahle. Treba spomenúť jej priekopnícku 
prácu v  detskej diabetológii. Založila a  na I. 
detskej klinike viedla rádioimunochemické 
laboratórium, ktoré postupne umožnilo roz-
vinutie hormonálnych analýz na DFN v Brati-
slave. Od roku 1985 začala vytvárať a budovať 
databázu výskytu detského diabetu v celej SR 
s  medzinárodným prepojením (EURODIAB, 
a  DIAMOND). Jej zásluhou Slovensko patrilo 
medzi prvé krajiny sveta s  celopopulačným 
registrom detí s diabetom. Vybudovala a me-
todický usmerňovala pediatrické endodiabe-
tologické ambulancie v  každom okresnom 
meste. Výsledky jej široko koncipovanej prá-
ce boli podkladom k  vybudovaniu celoslo-
venského pediatrického diabetologického 
centra, ktoré roku 1988 zriadilo Ministerstvo 
zdravotníctva SR v  DFN v  Bratislave. Praco-
visko si pod jej vedením získalo uznanie nie-
len v Československu, ale aj v zahraničí. Prof. 
Michalková zorganizovala roku 1971 prvý 
liečebno-rekondičný tábor pre detských dia-
betikov na Slovensku. Sama sa každoročne 
týchto táborov zúčastňovala a vytvorila pev-
né základy pre ich budúce pokračovanie.

Prof. Michalková bola zodpovednou rieši-
teľkou viacerých výskumných úloh, napr. ro-
ku 1980 „Metabolická kontrola pri diabetes 
mellitus – interakcia faktorov ovplyvňujúcich 
priebeh ochorenia v puberte“. Významné vý-
skumné práce biochemické, imunologické 
a imunogenetické ukazovatele u detí s gene-
tickým rizikom pre diabetes mellitus a u ma-
nifestných diabetikov v priebehu liečby (l985). 
Postiniciálny priebeh diabetes mellitus typu l 
vo vzťahu k infekcii vírusom coxsakie a k nie-
ktorým imunopatologickým mechanizmom 
(l990), zodpovedný riešiteľ výskumnej úlohy 
DIAMOND v  rámci spolupráce s  WHO (cen-
trum Pittsburgh a Helsinky), ďalej výskumnej 
úlohy EURODIAB ACE (centrum ODENSE 
a PÉCS) a  IDA ( Dánsko). Výsledkom uznania 
dlhoročnej vedecko-výskumnej práce prof. 
Michalkovej bolo ustanovenie za hlavnú ko-
ordinátorku 20 vedeckých výskumných prác 
z pediatrie a diabetológie v rámci ČSSR, v ob-
dobí rokov 1985 – 1990. 

Výsledky práce a jej rozsiahle odborné ak-
tivity boli ocenené mnohými poctami a cena-
mi. Slovenská lekárska spoločnosť jej udelila 
opakovane cenu za najlepšiu publikáciu. Do-
stala Zlatú medailu SLS „Propter Merita“ na 
návrh Slovenskej diabetologickej spoločnosti 
a Slovenskej pediatrickej spoločnosti, Čestné 
členstvá - Slovenskej lekárskej spoločnosti, 

Slovenskej pediatrickej spoločnosti a Sloven-
skej diabetologickej spoločnosti. Ako prvej 
bola udelená Cena Prezídia Slovenskej lekár-
skej spoločnosti s  názvom „Korecova cena“. 
Roku 1997 získala Cenu rektora Univerzity 
Komenského a roku 2001 ocenenie „Vedec ro-
ka“. Literárny fond SR jej udelil Prémiu za roz-
voj slovenskej vedy doma i v zahraničí (2007).

Prof. Michalková získala za budovanie det-
skej diabetológie na Slovensku medzinárod-
né uznanie. Milovala svoju prácu, venovala sa 
jej s plným nasadením po celý svoj profesij-
ný život, osobitne výchove mladých diabeti-
kov. Ochotne im odovzdávala svoje bohaté 
odborné vedomosti a  profesijné zručnosti, 
poradila aj v závažných životných situáciách. 
Mladí kolegovia jej boli za to vďační, vedeli, 
že za ňou môžu prísť v  hociktorý čas, vždy 
budú mať u nej dvere otvorené dvere. Vedeli, 
že ich vypočuje, pochopí, poradí a keď treba 
aj pomôže. Navštevovali ju a chodili k nej pre 
radu a pomoc aj v dospelom veku. Prof. Mi-
chalková sa významne angažovala aj v práci 
vo Zväze diabetikov Slovenska, bola pri je-
ho založení, pomáhala pri organizovaní jeho 
činnosti, za čo bola ocenená udelením Čest-
ného členstva Zväzu diabetikov Slovenska. 
Prof. Michalková mala rada poéziu, milovala 
hudbu, zvlášť vážnu. Obľúbila si lyžovanie 
a využila každú príležitosť, kedy sa mu mohla 
venovať. Dôsledky tejto jej záľuby mali dopad 
na jej zdravie a vo vyššom veku a v starobe jej 
spôsobovali veľa utrpenia. Prof. Michalková 
sa významne zapísala do histórie slovenskej 
medicíny, s vďakou a uznaním si ju pripomí-
najú a budú pripomínať ďalšie generácie le-
károv, pediatrov, diabetológov a diabetikov.

Prof. MuDr. Igor Riečanský, Drsc.
(*10. 5. 1938)
Prof. Riečanský je 

výraznou osobnosťou 
slovenskej medicíny, 
váženou a  uznávanou 
autoritou Slovenskej 
lekárskej spoločnosti, 
v ktorej pracuje desiat-
ky rokov, zastáva po-

predné funkcie a organizuje jej odborný život. 
Narodil sa v  Bratislave, kde maturoval a  aj 

promoval na LF UK v  Bratislave. Po necelých 
dvoch rokoch práce v  terénnych zdravot-
níckych zariadeniach získal teoretickú – vý-
skumnú erudíciu na Katedre experimentálnej 
patológie LF UK na Oddelení klinickej patofy-
ziológie, na Endokrinologickom ústave SAV. 
Klinickú erudíciu získal na I. detskej klinike 
a hlavne na II. internej klinike, na ktorú prešiel 
po výzve prof. Haviara a vedenia LF UK v jese-
ni 1968. Získal vedeckú hodnosť CSc. a  DrSc. 
Z  vnútorného lekárstva habilitoval pod sta-
rostlivým vedením svojho učiteľa prof. Haviara 
na II. internej klinike. Už o dva roky bol vyme-
novaný za prednostu Kardiologickej kliniky 

ÚKVCH, ktorá vznikla z II. internej kliniky. Tre-
ba povedať, že to bola prvá špecializovaná 
klinika na lekárskych fakultách a Inštitúte pre 
ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov - ne-
skôr Klinika kardiológie a  angiológie NÚSCH. 
Zároveň bol ustanovený za vedúceho Subka-
tedry a neskôr Katedry kardiológie a angioló-
gie v Bratislave poverenej postgraduálnou vý-
učbou kardiológie a  angiológie. Inauguroval 
na LF UK r. 1993. Členom výboru Slovenskej 
kardiologickej spoločnosti (SKS) sa stal už  r. 
1973 a vo výbore pracoval nepretržite do roku 
2006, teda viac ako 30 rokov. Od r. 1981-1993 
pôsobil ako vedecký sekretár a neskôr aj ako 
prvý predseda Slovenskej kardiologickej spo-
ločnosti v  samostatnej SR. Od r. 1990 až do-
teraz je členom Prezídia Slovenskej lekárskej 
spoločnosti (SLS), pričom pracoval aj ako jeho 
viceprezident. Osobitnou kapitolou je jeho 
práca v Spolku slovenských lekárov v Bratisla-
ve, už viac ako 20 rokov je jeho prezidentom.

Spolu s prof. Gvozdjákom boli členmi fede-
rálneho výboru ČS kardiologickej spoločnos-
ti a so zástupcami ČKS sa striedali vo vedení 
ČSKS (1981-1992). Vo funkcii predsedu SKS sa 
pričinil, že už v septembri 1993 bola SKS pri-
jatá za člena Európskej kardiologickej spoloč-
nosti.

Prof. Riečanský bol zakladajúcim členom 
a  predsedom Komisie pre echokg. Stál pri 
vzniku časopisu “Neinvazívna kardiológia“ 
(1991). Inicioval a podieľal sa na zmene peri-
odika na oficiálny časopis SKS a SHS pod titu-
lom „Kardiológia / Cardiology“, je predsedom 
redakčnej rady Scopusového časopisu Lekár-
sky obzor.

Prof. Riečanský prispel k prieniku SK do za-
hraničia. Ako prvý z Československa bol zvo-
lený za člena výboru Medzinárodnej svetovej 
spoločnosti neinvazívnej kardiológie. Roku 
1997 bol menovaný za člena výkonného vý-
boru Európskeho resuscitačného koncilu pri 
Rade Európy. 

Od r. 1979-2005 zastával funkciu hlavného 
odborníka pre kardiológiu MZ SR. Bol auto-
rom a vedúcim koordinátorom celospoločen-
ského Kardio-vaskulárneho programu, praco-
val ako poradca prezidenta SR pre medicínu, 
pracoval v predsedníctve VR MZd SR, bol člen 
kolégia ministra zdravotníctva SR, predseda 
pracovnej skupiny pre Kardio-vaskulárne lie-
čivá MZ SR. 

Je dôležité spomenúť aj skutočnosť, že ako 
riaditeľ ÚKVCH presadil schválenie výstavby 
NÚSCH. Bol iniciátorom a  odborným garan-
tom zriadenia KV ústavov v Košiciach a v Ban-
skej Bystrici, centier v Prešove, Martine, Nitre 
a  srdcovo-cievneho profilovania liečebných 
kúpeľov Bardejov, Dudince, Vyšné Ružbachy, 
Nimnica. Okrem mnohých čestných členstiev 
v domácich odborných spoločnostiach je čle-
nom aj viacerých európskych a svetových od-
borných spoločností.

Za mimoriadnu angažovanosť dostal prof. 
Riečanský významné ocenenia a pocty, z nich 
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medzi najvyššie patria Rad Ľ Štúra I. triedy 
(2008), Čestná cena akademika Teofila Ru-
dolfa Niederlanda SLS za celoživotné dielo 
(2013), Zlatá medaila SLS „Propter Merita“, 
Zlatá čestná plaketa Jána Jessenia SAV „Za zá-
sluhy v lekárskych vedách“, Zlatá medaila SAV 
za rozvoj medicínskych vied, Strieborná me-
daila Univerzity Karlovej, Strieborná medaila 
LF UK, Dérerova cena MZ SR (najvyššie rezort-
né vyznamenanie), Pamätná medaila Jonáša 
Bohumila Guotha (MZ SR). 

Opakovane získal ceny SLS, SKS a SSL v Bra-
tislave za najlepšiu publikáciu a prednášku. Je 
držiteľom Libenského medaily Českej kardio-
logickej spoločnosti, Medaily Ivana Stodolu za 
rozvoj zdravotnej výchovy v SR, Ceny Literár-
neho fondu za vedeckú a  odbornú literatú-
ru (2010) za dielo „Aterosklerotické choroby“ 
(2009) a za dielo „Slovenská kardiológia 1919-
2015“. Ako prvý Slovák získal štipendium 
WHO a Švédskej kráľovskej srdcovej nadácie. 
Literárny fond SR mu udelil Prémiu za rozvoj 
slovenskej vedy doma i v zahraničí (2010).

Prof. Riečanský je výraznou osobnosťou 
slovenskej medicíny, váženou a  uznávanou 
autoritou, ktorý svojimi rozsiahlymi odborný-
mi a  vedeckými aktivitami významnou mie-
rou prispel k rozvoju medicínskych vied u nás, 
najmä v  odbore kardiológia a  k  budovaniu 
a rozvoju Slovenskej lekárskej spoločnosti. 

Osobitne milým vstupom bolo udelenie 
Weberovej medaily prof. Riečanskému za dl-
horočnú spoluprácu s  Farmaceutickou spo-
ločnosťou SLS, ktorú mu menom výboru spo-
ločnosti odovzdal prof. J. Čižmárik, DrSc.

Prof. MuDr. Jozef Rovenský, Drsc., 
FRCP

(*31. 5. 1943)
Prof. Jozef Roven-

ský, DrSc., je váženým 
členom SLS, dlhoroč-
ným členom Prezídia, 
autoritou, voči ktorej 
prechovávame obdiv, 
úctu a vďaku za výsled-
ky jeho práce, rozsiahle 

odborné vedomosti, prínos v  prospech roz-
voja SLS. Prof. Rovenský dosiahol vynikajúce 
výsledky v medicíne, šírení jej dobrého mena 
doma a  v  zahraničí a  významnou mierou sa 
zaslúžil o  jej rozvoj v  odbore reumatológia. 
Do histórie slovenskej medicíny sa trvale za-
písal ako jeden z vrcholových riadiacich pra-
covníkov, ktorý desiatky rokov úspešne viedol 
Národný ústav reumatických chorôb v Piešťa-
noch a vysokou mierou prispel k rozvoju me-
dzinárodnej spolupráce v oblasti vedecko-vý-
skumnej činnosti.

Prof. MUDr. Jozef Rovenský sa narodil v Hu-
mennom. Štúdium medicíny so zameraním 
na všeobecné lekárstvo absolvoval na Lekár-
skej fakulte MU v  Brne. Začal pracovať ako 

sekundárny lekár na Internom oddelení KÚNZ 
v Banskej Bystrici, odkiaľ prešiel do Výskumné-
ho ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch. 
Od začiatku sa špecializoval na riešenie imu-
nologických aspektov reumatických chorôb, 
predovšetkým na systémové choroby spo-
jiva. Získal špecializácie vo vnútornom le-
kárstve, v  reumatológii aj v  imunológii. Ab-
solvoval ročný študijný pobyt v  Anglicku na 
Reumatologickej klinike Manchester Univer-
zity Hospital u  prof. Holta. Skúmal pôsobe-
nie lymfocytov na imunitný systém pacien-
tov s  reumatickými chorobami. Po návrate 
sa v  Národnom ústave reumatických chorôb 
na základe výberového konania stal riadite-
ľom. NÚRCH veľmi úspešne viedol dlhých 27 
rokov. Pod jeho vedením sa Ústav stal reno-
movaným, vo svete uznávaným klinickým 
a  vedecko-výskumným centrom, ktoré reali-
zovalo viaceré národné a medzinárodné pro-
jekty. Medzi najvýznamnejšie patria: „Porucha 
bunkovej imunity pri modeloch spontánnej au-
toimunizácie. Adjuvantná artritída a  možnosti 
jej ovplyvnenia imunomodulačnými prostried-
kami, „Imunomodulačné vlastnosti hypofyzár-
nych hormónov pri autoimunitných chorobách, 
Porucha bunkovej imunity pri autoimunitných 
chorobách u  ľudí, Imunomodulačné liečebné 
postupy“ - v spolupráci s viacerými domácimi 
i zahraničnými centrami. V spolupráci s domá-
cimi klinickými i akademickými pracoviskami 
riešil problematiku „Výskytu viacerých nozo-
logických jednotiek zo skupiny reumatických 
chorôb u jedného pacienta, Chronobiológiu pri 
chondrocalcinóze a dnavej artritíde“ a ďalšie.

Prof. Rovenský je autorom 13 monografií, 
viac ako 200 pôvodných vedeckých prác, je-
ho citačný index presahuje 5000 ohlasov re-
gistrovaných v  medzinárodných citačných 
indexoch. Významné sú jeho diela „Reumató-
logia v teórii a praxi IV., V. a VI.“, „Alkaptonúria 
a  Ochronóza, Systémový lupus erythematosus 
u mužov“. Nakladateľstvo Springer vydalo je-
ho knižné dielo „Gerontoreumatológia, za kto-
ré podobne ako za knihu Reumatológia v kazu-
istikách - Reumatické ochorenia v  ambulancii 
praktického lekára, získal prémiu Literárneho 
fondu SR. Prof. Rovenského sa významným 
spôsobom zaslúžil o  časopis Reumatológia, 
ktorý je súčasťou databázy PubMed.

Prof. Rovenský, je dlhoročným členom Slo-
venskej lekárskej spoločnosti a  dôstojne ju 
reprezentuje vo viacerých funkciách – ako 
člen Prezídia SLS, predseda Slovenskej reu-
matologickej spoločnosti, člen výboru ďal-
ších odborných spoločností SLS. Bol a  je čle-
nom mnohých odborných reumatologických 
spoločností, komisií a  pracovných skupín 
významných inštitúcií doma a  v  zahraničí. 
Napríklad je členom britskej lekárskej spoloč-
nosti „Royal College of Physicians“. Pracoval 
ako hlavný odborník MZ SR pre reumatoló-
giu, člen pracovnej skupiny EULAR pre post-
graduálne vzdelávanie v  reumatológii, člen 
Rady štátneho programu výskumu a  vývoja, 

predseda Ligy proti reumatizmu na Sloven-
sku, vedúci Katedry reumatológie Slovenskej 
zdravotníckej univerzity, past prezident Slo-
venskej imunologickej spoločnosti a i.

Za všestrannú a úspešnú prácu dostal prof. 
Rovenský mnohé najvyššie ocenenia Sloven-
skej lekárskej spoločnosti - napr. Zlatá medai-
la „Propter Merita“, Čestná plaketa R.R. Nieder-
landa, Čestná cena akademika Teofila Rudolfa 
Niederlanda, Medaila založenia Spoločnosti 
lékařsko-slowanskej, ceny a  čestné členstvá 
odborných spoločností SLS. Za dlhoročnú 
vedecko-výskumnú prácu a  propagáciu Slo-
venska v zahraničí dostal Prémiu Literárneho 
fondu SR.

Prof. Jozef Rovenský, DrSc., je váženým čle-
nom SLS, autoritou, voči ktorej prechovávame 
obdiv, úctu a vďaku za výsledky jeho vedec-
kej aj klinickej práce, za prínos pre rozvoj SLS 
a sústavného vzdelávania zdravotníckych pra-
covníkov, za šírenie medicínskej osvety zame-
ranej na ochranu zdravia a tiež pre jeho cen-
né osobné a morálne hodnoty, ktoré vyznáva 
a ktorými žije. 

Prof. MuDr. Jaroslav siman, Csc. 
(*12. 10. 1933 - † 8. 9. 1980)

Profesor Jaroslav 
Siman bol vynikajúci 
chirurg, vysokoškolský 
učiteľ, ktorý miloval 
svoju prácu, svojich 
učiteľov aj svojich žia-
kov. Najlepšie charak-
terizoval jeho prácu 
jeho učiteľ prof. Šimko-

vic, ktorý keď ho sledoval pri operácii povedal: 
Jarko, ty si Bohom obdarený chirurg. Odteraz 
budeš len a len operovať...

Prof. MUDr. Jaroslav Siman, CSc., sa narodil 
vo Valaskej, okres Brezno. Zaslúžil sa o  roz-
voj detskej kardiochirurgie na Slovensku. Bol 
žiakom prof. Milana Kratochvíla a prof. Ivana 
Šimkovica v chirurgii a kardiochirurgii.

Prof. Siman zmaturoval na gymnáziu 
v  Brezne. Štúdium na Lekárskej fakulte Uni-
verzity Komenského  ukončil s  vyznamena-
ním. Od prvého ročníka štúdia pracoval ako 
vedecko-pomocná sila na Anatomickom ústa-
ve a v  laboratóriu experimentálnej chirurgie, 
kde sa riešila problematika pečeňovej cirkulá-
cie a kládli základy experimentálnej srdcovej 
chirurgie. Po ukončení štúdia ostal pracovať 
na ústave. Už o rok prešiel ako odborný asis-
tent na Kliniku detskej chirurgie. Zvládol celú 
problematiku detskej chirurgie so špeciálnym 
zameraním na srdcovo-cievnu chirurgiu a chi-
rurgiu portálnej hypertenzie. Na I. detskej 
klinike zaviedol katetrizačnú a  angiografickú 
diagnostiku vrodených chýb srdca, ktorú po-
sunul do dojčenského až novorodeneckého 
obdobia. Neskôr sa stal odborným asistentom 
Chirurgickej kliniky Inštitútu pre ďalšie vzde-
lávanie lekárov a farmaceutov so zameraním 
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na kardiovaskulárnu a  hrudnú chirurgiu, ale 
zostal v  trvalom pracovnom kontakte s  pe-
diatrickými fakultnými pracoviskami. Ešte 
pred tým urobil I. atestáciu zo všeobecnej chi-
rurgie a  atestáciu z  detskej chirurgie. Začiat-
kom roka 1979 prešiel spolu s prof. Šimkovi-
com do novovytvoreného ÚKVCH ako jeden 
zo zakladajúcich lekárov Kliniky kardivasku-
lárnej chirurgie a tu obhájil kandidátsku dizer-
tačnú prácu z problematiky chirurgie cievne-
ho systému pečene. Roku 1988 bol menovaný 
za docenta v odbore chirurgia. Na ÚKVCH bol 
poverený vedením oddelenia kardiochirurgie 
vrodených chýb srdca. Roku 1991 bol docent 
Siman menovaný na LF UK za zástupcu pred-
nostu Kliniky detskej chirurgie. Prechodom 
do novej Detskej fakultnej nemocnice na 
Kramároch sa vytvorili podmienky pre vznik 
kardiochirurgie vrodených chýb srdca ako 
samostatného odboru. V  septembri vzniklo 
v DFN Detské kardiocentrum (DKC), v ktorom 
sa detská kardiológia a detská kardiochirurgia 
spojili do spoločného pracovného kolektívu. 
Profesor Siman bol spoluzakladateľ Detského 
kardiocentra, v  ktorom etabloval Oddelenie 
detskej kardiochirurgie reprezentujúce samo-
statný chirurgický odbor. Naviac zohral kľúčo-
vú úlohu pri vytvorení spolupráce Detského 
kardiocentra s Detskou nemocnicou Harvard-
skej univerzity v  Bostone (projekt HOPE, 
1992-1994). Spolupráca pozdvihla slovenskú 
detskú kardiochirurgiu na svetovú úroveň.

Roku 1998 odovzdal vybudované kardio-
chirurgické pracovisko v Detskom kardiocen-
tre (teraz súčasť Národného ústavu srdcových 
a cievnych chorôb) svojmu odchovancovi dr. 
Hraškovi a  venoval sa iba detskej chirurgii. 
Vychoval ďalších päť kardiochirurgov so špe-
cializáciou pre vrodené chyby srdca, z ktorých 
traja úspešne pôsobia na popredných zahra-
ničných pracoviskách. V  období 1995-2004 
bol prednostom Kliniky detskej chirurgie LF 
UK. Na klinike pracoval až do svojho nečaka-
ného úmrtia. Menovaný profesorom v odbo-
re chirurgia bol roku 1997. Roku 1998 urobil 
prvú transplantáciu srdca u detí na Slovensku. 
V roku 2000 úspešne rozdelil siamske dvojča-
tá a  roku 2004, v  spolupráci s  Transplantač-
ným centrom v  Essene, prvú segmentálnu 
transplantáciu pečene u dieťaťa na Slovensku. 

Chirurgické výkony prof. Simana, osobitne 
pri korigovaní kongenitálnych srdcových chýb 
u novorodencov, zaujali pozornosť širokej ve-
rejnosti a  vzbudili ohlas v  zahraničí. Prof. Si-
man získal najvyššie rezortné vyznamenanie 
MZ SR, zlaté medaily Univerzity Komenského, 
LF UK, SLS; Krištáľové krídlo za celoživotné 
dielo. Z  rúk prezidenta SR prevzal roku 2003 
vysoké štátne vyznamenanie „Rad Ľudovíta 
Štúra I. stupňa“ za založenie detskej kardio-
chirurgie. Bol držiteľom mnohých ďalších vý-
znamných pôct udelených doma i v zahraničí. 
Bol prezidentom Slovenskej spoločnosti det-
skej chirurgie SLS, členom Humanitnej rady 
Slovenska. Čestné občianstvo prof. Simanovi 

udelila obec Valaská a mesto Brezno. Z boha-
tej publikačnej činnosti vyniká monumentál-
ne dielo „Princípy chirurgie I  – V.“, ktorého bol 
iniciátorom,  prvým editorom a  hlavným au-
torom.

 

Dr.h.c. prof. MuDr. Ján slezák, 
Drsc., FIaCs

(*24. 5. 1940)
Dr. h.c. prof. MUDr. 

Ján Slezák, DrSc., 
FIACS, je významný 
slovenský vedec, fyzio-
lóg a  experimentálny 
kardiológ. Narodil sa 
v  Bratislave, kde štu-
doval medicínu a  pro-

moval na Lekárskej fakulte UK v  Bratislave. 
Už ako 23-ročný nastúpil na postgraduálne 
štúdium na Ústave experimentálnej chirur-
gie SAV (terajší Ústav pre výskum srdca). Roku 
1969 založil Oddelenie histochémie a  elek-
trónovej mikroskopie a  venoval sa aj  pe-
dagogickej činnosti a  odbornému vedeniu 
ašpirantov. Ako 44-ročný obhájil doktorát 
vied v odbore anatómia a morfológia. Stal sa 
riaditeľom Ústavu a inicioval zmenu jeho ná-
zvu na „Ústav pre výskum srdca SAV“, v súlade 
s hlavným zameraním riešenej problematiky. 
R. 1990 habilitoval a  r.1996 inauguroval na 
LF UK a  stal sa vysokoškolským profesorom 
v odbore „Normálna a patologická fyziológia“. 
Pracoval v najvyšších funkciách SAV - v obdo-
bí rokov 1998-2009 bol 1. podpredsedom SAV. 
Bol  prorektorom Slovenskej zdravotníckej 
univerzity, zakladateľom a dlhoročným pred-
sedom Slovenskej Ligy za prevenciu a  liečbu 
kardiovaskulárnych ochorení „Srdce srdcu“, 
zakladateľom a  predsedom Slovenskej histo 
a cytochemickej spoločnosti a organizátorom 
mnohých úspešných medzinárodných kon-
gresov. Je stále aktívnym členom viacerých 
európskych a svetových vedeckých akadémií 
a  spoločností, členom domácich a  zahranič-
ných edičných rád odborných časopisov. Aj 
v súčasnosti je zodpovedným riešiteľom APVV 
a VEGA projektov. Celkovo publikoval viac ako 
550 prác s citačným ohlasom do 1700 a pub-
likačne prispel aj do 10 vedeckých monogra-
fií vydaných v  zahraničí a  5 vysokoškolských 
učebníc. Vychoval viac ako 20 PhD študentov, 
z ktorých mnohí zastávajú vysoké pedagogic-
ké alebo vedecké funkcie.

Ústav a  slovenská veda sa vďaka jeho 
publikovaným originálnym prácam a  pred-
náškam zviditeľnili na medzinárodnej úrovni. 
Medicínske štúdium ovplyvnilo jeho vedecké 
myslenie a  ako lekár vždy podporoval rieše-
nie projektov prepojených s  klinickou pra-
xou. Výsledky výskumu významne obohatili 
poznatky súvisiace s  problematikou viability 
a  adaptability srdcového svalu na ischémiu, 
dôsledkami maladaptácie a najmä v ochrane 
srdca pred poškodením ako i  odhaľovaním 

nových faktorov a mechanizmov využiteľných 
pre cielenú terapiu. Odrazom dosiahnutých 
vedeckých výsledkov bolo jeho dlhoročné 
pôsobenie vo výbore International Society 
for Heart Research, mnohé zahraničné po-
byty na renomovaných vedeckých pracovis-
kách (Nemecko, Holandsko, USA, Kanada a i.) 
a  pretrvávajúce členstvo vo vedení Interna-
tional Academy of Cardiovascular Sciences. 
Prof. Slezák je stále pozvaným prednášateľom 
a  predsedajúcim na medzinárodných vedec-
kých podujatiach. 

Za svoje vynikajúce profesionálne aktivi-
ty a  prínos pre  kardiovaskulárny výskum bol 
ocenený početnými vyznamenaniami. Medzi 
najvýznamnejšie patria: Zlatá medaila SAV 
a  Zlatá medaila „Propter Merita“ SLS, Zlatá 
plaketa SKS, SFS a LF UK, Najvyššie ocenenie 
Akadémie vzdelávania za vedeckú a pupula-
rizačnú aktivitu, Vedec roka 2009, Osobnosť 
SAV, Krištáľové krídlo, vyznamenanie pre-
zidenta SR „Rád Ľudovíta Štúra 1. triedy“, je 
Čestný zahraničný člen Ruskej akadémie vied, 
Medal of Merit from the Manitoba University 
(Canada), Honorary citizenship of the city of 
Winnipeg (Canada), Norman Alpert Award for 
established investigators in cardiovascular 
scientists, Fellow of International Academy 
of Cardiovascular Sciences, Vincenzo Panagia 
Distiguished Lecturer Award, člen Internatio-
nal Academy of Cardiovascular Sciences (Ca-
nada) a mnoho ďalších. Literárny fond SR mu 
udelil Prémiu za rozvoj slovenskej vedy doma 
i v zahraničí (2010).

Prof. Slezák je stále veľmi aktívny, tak v pro-
fesionálnom, ako aj v súkromnom živote. Ži-
votnú energiu čerpá z  rodiny, ale aj z  lásky 
k  prírode. Je náruživým záhradkárom, včelá-
rom a ochrancom prírody.

Prof. MuDr. anton Vavrečka, Csc.
(* 5. 9. 1938 )
Prof. MUDr. Anton 

Vavrečka, CSc., sa na-
rodil v  Jakubčoviciach 
u  Opavy. Gymná-
zium skončil v  Bílovci 
a r.1956 začal študovať 
na Lekárskej fakulte 
Univerzity Palackého 

v Olomouci, ktorú r. 1962 úspešne ukončil. Na 
lekársku prax nastúpil r. 1962 ako sekundár-
ny lekár interného oddelenia vo vtedajšom 
OÚNZ v Dunajskej Strede. Po atestácii z vnú-
torného lekárstva 1.stupňa (1965) začal pra-
covať ako ambulantný internista v OUNZ Du-
najská Streda. R. 1968 úspešne zložil atestáciu 
z vnútorného lekárstva 2.stupňa a stal sa zá-
stupcom primára interného oddelenia v  Du-
najskej Strede. Na internom oddelení zaviedol 
laparoskopiu a  vykonával aj laparoskopickú 
cholecystocholangiografiu. R. 1975 nastúpil 
ako ordinár pre gastroenterológiu a  vedúci 
pracoviska gastrointestinálnej endoskopie 
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na 3. internú kliniku LFUK v Nemocnici ak. L. 
Dérera na Kramároch. R. 1977 úspešne ates-
toval v odbore gastroenterológia. Po návrate 
zo študijnej cesty v  NSR začal rozvíjať endo-
skopické diagnostické a  liečebné metódy 
tráviaceho traktu, predovšetkým endosko-
pickú retrográdnu cholangiopankreatiko-
grafiu, ktorú vykonáva doteraz. Roku 1982 
sa mu touto metodikou, ako prvému v  Čes-
koslovensku, podarilo urobiť endoskopickú 
papilosfinkterotómiu a  odstrániť kamene zo 
žlčových ciest. R. 1982 získal titul kandidáta 
lekárskych vied. Na Slovensku zaviedol, ako 
prvý sklerotizácie vaxixov pažekáka u  detí. 
V  období rokov 1981-1985, okrem medicín-
skej praxe, vykonával aj funkciu námestníka 
riaditeľa NsP akademika L. Dérera pre LPS 
a urobil atestáciu v odbore sociálneho lekár-
stva a  organizácie zdravotníctva. R. 1986 sa 
stal asistentom katedry vnútorného lekárstva 
vtedajšieho IVZ a r.1989 docentom uvedenej 
katedry. Založil subkatedru gastroenterológie 
IVZ, ktorej sa stal vedúcim. R. 1992 založil In-
ternú kliniku gastroenterologickú IVZ, v  NsP 
sv. Kríža v  Podunajských Biskupiciach, v  tom 
čase jedine špecializované gastroenterologic-
ké pracovisko na Slovensku. R. 1997 bolo toto 
pracovisko presťahované do priestorov FN sv. 
Cyrila a  Metoda a  vznikla Gastroenterologic-
ká klinika, kde sa stal jej prednostom. R. 1998 
bol menovaný profesorom pre odbor vnútor-
né lekárstvo. Okrem týchto funkcií a činností 
vykonával do r. 2003 funkciu hlavného od-
borníka MZ SR pre gastroenterológiu. R. 2002 
urobil atestáciu z hepatológie. Prof. Vavrečka 
bol predsedom Sekcie gastrointestinálnej 
endoskopie Slovenskej gastroenterologickej 
spoločnosti SLS a  r. 1986-1990 a  1990-2002 
predsedom Slovenskej gastroenterologickej 
spoločnosti SLS. V  období rokov 1991-1992 
bol aj predsedom Československej gastro-
enterologickej spoločnosti a  členom výboru 
Slovenskej hepatologickej spoločnosti SLS. 
Intenzívne sa podieľal na činnosti SLS, ktorej 
bol členom Predsedníctva vo funkcii pod-
predsedu (1994- 2002). Bol ocenený čestným 
členstvom v Českej, Maďarskej, Poľskej, Juho-
slovanskej a  Talianskej gastroenterologickej 
spoločnosti. Jeho doterajšia práca bola opa-
kovane ocenená mnohými vyznamenaniami, 
napr. Pamätnou medailou J.B. Guotha, Zlatou 
medailou Slovenskej lekárskej spoločnos-
ti, cenou Prezídia Československej lekárskej 
spoločnosti J.E.Purkyně, Čestnou plaketou 
a Čestnou cenou akademika T. R. Niederlanda 
a  mnohými ďalšími.  Profesor Vavrečka pred-
nášal na Slovenskej zdravotníckej univerzite, 
na podujatiach Československej, po rozdelení 
ČSFR, aj na Slovenskej a Českej lekárskej spo-
ločnosti J.E. Purkyně a  Českej gastroentero-
logickej spoločnosti. Aktívne sa zúčastňoval 
viacerých odborných vedeckých podujatí do-
ma i v zahraničí. Významnou mierou sa pričinil 
o  výchovu celej generácie slovenských gas-
troenterológov. Podarilo sa mu zorganizovať 

viaceré endoskopické podujatia na Sloven-
sku s účasťou popredných európskych a sve-
tových odborníkov. Významným podujatím 
bol napr. živý prenos endoskopických výko-
nov roku 1996 (prvý v  Československu). Ako 
prvý na Slovensku zaviedol na Gastroentero-
logickej klinike biologickú liečbu nešpecific-
kých zápalov črevných a  endosonografické 
vyšetrenie brušných orgánov. Patrí medzi za-
kladateľov odborného podujatia Slovenskej 
gastroenterologickej spoločnosti s  názvom 
„Gastrofórum“, ktoré sa v tomto roku uskutoč-
nilo už 23-krát.

Výstava prác z tvorby lekárov
MUDr. Pavol Borecký, PhD., fotografie 

Čriepky a  prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., 
olejomaľby: In natura.

MuDr. Pavol borecký, PhD. 
(*1.5.1959)
MUDr. Pavol Borecký, 

PhD., sa narodil v Brati-
slave. Je absolventom 
Lekárskej fakulty Uni-
verzity Komenského, 
pracuje ako lekár - in-
ternista. Amatérskej 
fotografii sa venuje od 
svojich 14 rokov, teo-

retické i praktické základy fotografie získaval 
pod vedením „mága“ (nielen) vedeckej foto-
grafie pána P. Kvíčalu z Virologického ústavu 
SAV. Prvé práce prezentoval v gymnaziálnom 
časopise Mladosť na Gymnáziu Metodova, ne-
skôr – počas štúdia na LF UK v  rámci výstav 
Záujmovej umeleckej činnosti vysokoškolá-
kov. Z  podnetu a  pod odborným vedením 
akademického maliara Jozefa Baláža vznikol 
projekt „Orbis pictus“ (1999-2001) – koláž 
fotografií, hudby (MUDr. P. Doležal) a  poézie 
(MUDr. D. Hornáčková), ktorú prezentoval 
v Pezinku, Viedni, Prahe a Bratislave. 

Ďalšie samostatné výstavy  mal v  rámci 
ArtFilmu v  Trenčianskych Tepliciach (2006), 
v  Bardejove (fotoklub BARDAF, 2007, 2014), 
v  Galante (2011, 2012, 2013), v  Hlohovci 
(2012) a  v  Bratislave (2013, 2x 2014, 2016). 
Bol iniciátorom a prispievateľom výstav a fo-
tografických súťaží lekárov - špecialistov („Sú-
ťaž o  najzadýchanejšiu fotografiu“, „Súťaž 
o najsladšie foto“). Ilustroval knižku poviedok 
„Skicár bosorky“ MUDr. Kvety Horskej (2012). 
Je autorom niekoľkých nástenných fotogra-
fických kalendárov. Je nositeľom Ceny Domu 
ukrajinskej umeleckej fotografie (2014). V ro-
koch 2011-2015 bol členom Fotoklubu Galan-
ta (FkGA).

Fotografiu chápe v jej puristickej až konzer-
vatívnej podobe ako zrkadlový odraz skutoč-
nosti a súčasne ako analytický poznávací pro-
ces, ktorý pomáha odhaľovať veci síce videné, 
ale v  dnešnom uponáhľanom svete často 
neuvedomované a adekvátne nepreciťované 

či nepochopené v súvislostiach. Objektom je 
predovšetkým človek a  jeho „stopy“ v  kon-
krétnom čase a priestore, univerzálna harmó-
nia prírody či krása veľkých malých vecí, ako 
aj vytrvalá snaha o  zachytenie nezachytiteľ-
ného.

Prof. MuDr. Ľudovít Gašpar, Csc. 
(*1956)
Prof. MUDr. Ľudovít 

Gašpar, CSc., sa naro-
dil v  Bratislave, pracu-
je na I. internej klinike 
LF UK a  UNB. Výtvarné 
zázemie získal v  det-
stve návštevou Ľudovej 
školy umenia v  Brati-

slave, kde svoj talent rozvíjal pod profesionál-
nym a citlivým vedením akad. maliarov Oľgy 
Hoffstädterovej a  Alexandra Viku. Svojimi 
obrazmi podáva výtvarnú výpoveď o  rozma-
nitých zákutiach krajiny v  rôznych ročných 
obdobiach. Autor tu nezaprie svoju výtvarnú 
erudíciu a  zvládnutie techniky. Precízne pra-
cuje s detailom, jemne ho rozpracúva do op-
timálneho estetického vyznenia a  citlivo ho 
necháva vyznieť v rámci celkovej kompozície, 
keď sa z  plochy plátna stáva priestor. Plnosť 
farieb a celkového vyznenia je daná i účelný-
mi ťahmi štetca, niekedy veľkoryso rozsiah-
lymi, inokedy pracujúcimi s  minimalistickou 
presnosťou. 

Brieždenie, olejomaľba (Ľ. Gašpar, 2014).

Farebnosť v  krehkých pastelovo lomených 
tónoch podčiarkuje niekde náznakovo ro-
mantizujúce vyznenie reálu diel – človekom 
nenarušenej prírody.

Tatry v hmle (fotografia, P. Borecký).
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Spolok lekárov v  Martine bol založený 
29.9.1962 ako odbočka všeobecnej sekcie 
Čs. Lekárskej spoločnosti J.E. Purkyňu. Pri 
slávnostnom založení bola prítomná delegá-
cia Slovenskej lekárskej spoločnosti na čele 
s akademikom Niederlandom (obr. 1). 

Na začiatku zakladajúcej schôdze SLM 
predniesol prejav doc. Steiner v  mene prí-
pravného výboru pre založenie SLM (obr. 2).

Pozdrav za výbor Čs. lekárskej spoločnosti 
J. E. Purkyňu predniesol jeho predseda prof. 
T.R. Niederland, DrSc. (obr. 3). 

Prvým predsedom SLM sa stal doc. Stei-
ner, vedecký sekretár bol prim. MUDr. Sedlák 
a  členmi výboru sa stali prof. Galanda, doc. 
Junas a prim. Bevilaqua. 

Práca všeobecnej sekcie SLM nadväzovala 
na činnosť dobrovoľného združenia lekárov 
Martinskej nemocnice. Najskôr sa schôdze 
spolku sa konali na rôznych miestach, ne-
skôr v  prednáškovej miestnosti 6. pavilónu 
a  v  Dome kultúry ROH Strojár. Počas pred-
sedníctva SLM sa zaviedli a konali pravidelne 
v  Martine tzv. Stredoslovenské lekárske dni 
(SLD) , ktoré sa uskutočňovali v spolupráci so 
Spolkom lekárov v  Banskej Bystrici a  Žiline. 
Prvé SLD sa uskutočnili v máji 1962 v Turčian-
skych Tepliciach s veľmi dobrou účasťou od-
borníkov z celého Slovenska i z Čiech. Z Bra-
tislavy boli napr. prítomní prof. Dzurik i prof. 
Niederland, z  Prahy profesor Brod vynika-
júci odborník svetového mena v  nefrológii. 
Náplňou Stredoslovenských lekárskych dní 
bola chirurgická a  internistická problemati-
ka. Uvedené podujatia boli veľmi obľúbené, 
stali sa tradíciou. Spolok lekárov organizoval 
mnohé lekárske konferencie zo všetkých zá-
kladných odborov medicíny. Prof. Steiner sa 
tešil veľkej úcte u  všetkých zamestnancov 
Martinskej nemocnice pre jeho aktivitu i vý-
sledky získané v odbornej činnosti. Na klinike 
vychoval odborníkov v špecializácii v odbo-
re chirurgie. Preto sa chirurgické pracovisko 
stalo školiacim miestom pre získavanie 1. i 2. 
stupňa kvalifikácie v  chirurgii. V  marci 1969 
prof. Steiner oslávil svoje šesťdesiate naro-
deniny pri plnom zdraví, sviežosti a s jasnými 
plánmi v odbornej činnosti (obr. 4 a 5), preto 
správa o jeho náhlom úmrtí v júni 1969 všet-
kých prekvapila.

Náhle úmrtie prof. Steinera prerušilo čin-
nosť spolku, narušila sa kontinuita práce 
v oblasti dospelej i detskej kardiológie. Mar-
tinská nemocnica stratila vzácneho človeka, 
uznávanú autoritu v  medicínských kruhoch 
po celom Slovensku. Po smrti prof. Steinera 
(1969) bol za predsedu zvolený prof. Galan-
da (obr. 6). 

Vedeckým sekretárom bol prim. A. Neu-
wirth. Práca SLM v prvom funkčnom období 
za predsedníctva prof. Galandu pokračovala 
v  intenciách nastavených prof. Steinerom. 
Spolok vyvíjal veľmi aktívnu činnosť vo vý-
chovnom predatestačnom procese i pri odo-
vzdávaní výsledkov vedeckovýskumnej 
činnosti. Výsledkom aktivity členov výboru 
i prof. Galandu bolo, že sa zvýšil počet členov 
SLM na podujatiach organizovaných spol-
kom lekárov v Martine.

K 50. výročiu vzniku  
Slovenskej lekárskej spoločnosti

Polstoročie činnosti spolku lekárov 
v Martine (sLM)
Alexander Jurko

Obrázok 6. Prof. Galanda za predsedníckým 
stolom počas odbornej schôdze Spolku leká-
rov v Martine, vľavo doc. J. Buchanec.

Obrázok 2. Prejav doc. Steinera za prípravný 
výbor založenia SLM na schôdzi pri založení 
Spolku lekárov v Martine.

Obrázok 3. Pozdravný príhovor predsedu 
Slovenského výboru Čs. lek. spoločnosti J.E. 
Purkyňu prof. Niederlanda na zakladajúcej 
schôdzi SLM.

Obrázok 4. Slávnostná schôdza pri 60. naro-
denín prof. Steinera.

Obrázok 5. Prof. Steiner prijíma gratulácie 
k 60. narodeninám od svojich priateľov (ma-
rec 1969).

Obrázok 1. Na zakladajúcej schôdzi SLM boli 
prítomní členovia výboru Čs. lek. spoločnos-
ti prof. Niederland (vpravo), doc. Kostolný 
(v strede) a dr. Marianyi (vľavo).
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Roku 1975 bol do funkcie predsedu opa-
kovane zvolený prof. Galanda. Vedeckým 
sekretárom sa stal opäť prim. Neuwirth. Pri 
spomienke na činnosť Spolku lekárov v Mar-
tine nemožno vynechať vynikajúcu organi-
začnú prácu dr. Antona Neuwirtha, ktorý viac 
funkčných období zastával funkciu vedec-
kého sekretára. Členmi výboru sa stali doc. 
Kustra, prim. Bevilaqua, doc. Pullmann, doc. 
Špaňár, doc. Tomori a  prof. Haľák. V  tomto 
období činnosť spolku zaznamenala naozaj 
významný rozkvet. Časť schôdzí sa upriami-
la na problematiku teoretického charakteru. 
Časť podujatí bola venovaná významným vý-
ročiam a udalostiam. Prednášali sa i kapitoly 
z histórie lekárstva. Spolok lekárov už v tom-
to období podporoval mladých zdravotníkov 
a  umožňoval im získávať skúsenosti v  ich 
odbornej, vedeckej a prednáškovej činnosti. 
Spolok sa stal jedným z najväčších na Sloven-
sku, s počtom okolo 400 členov.

Práca Spolku lekárov v Martine v obdo-
bí 1981–2002

R. 1981 bol zvolený nový výbor na čele 
s predsedom doc. MUDr. J. Buchancom, DrSc., 
a  vedeckou sekretárkou doc. MUDr. G. No-
sáľovou, CSc., podpredsedami doc. MUDr. J. 
Slameňom, CSc., a doc. MUDr. RNDr. R. Pull-
mannom, CSc., členovia výboru boli doc. 
MUDr. J. Danko, CSc., MUDr. J. DeRiggo, prim. 
MUDr. D. Dianovský, CSc., doc. MUDr. P. Viš-
ňovský, CSc., a MUDr. J. Žiak. 

Spolok lekárov v  Martine pokračoval 
v  prednáškovej a  doškoľovacej činnosti, 
stal sa organizátorom celoštátnych poduja-
tí a  konferencií s  medzinárodnou účasťou. 
Najvyšší počet akcií sa uskutočnil r. 1984 
pri  príležitosti 700. výročia založenia mesta 
Martina, kedy na 17 celoštátnych poduja-
tiach odznelo 582 prednášok. Zúčastnilo sa 
na nich 1907 účastníkov. Najviac navštíve-
nou akciou bol celoštátny internistický deň 
(1986), na ktorom bolo 560 prítomných. Ne-
zriedka sa stalo, že zlyhala technika, odišla 
žiarovka v  diaprojektore, alebo „vypadla“ 
elektrina. Prednášajúci vedeli aj tieto situ-
ácie zvládať - pokračovali aj po tme, bez 
premietania, ale iba výnimočne sa schôdza 
prerušila. Výbor spolku venoval mimoriad-
nu pozornosť akciám mladých zdravotníkov. 
Od r. 1981 sa do SLM prijímali aj študenti LF 
UK (ako na prvom Spolku lekárov na Sloven-
sku). Neplatili členské, do programu sa pra-
videlne zaraďovali víťazné práce ŠVOČ. Pra-
covné schôdze SLM boli súčasne odbornými 
seminármi nemocnice a  slúžili na rozšírenie 
vedomostí v  rámci predatestačnej prípravy. 
Z  uvedeného dôvodu riaditeľstvo nemoc-
nice žiadalo o  vypracovanie menného zo-
znamu účastníkov pracovných konferencií 
z  radov jej zamestnancov. Absentujúci mali 
potom problém na povoľovanie služobných 
ciest na konferencie mimo Martina. Spolok 
lekárov v  Martine bol spoluporiadateľom aj 

pracovných konferencií jednotlivých odbor-
ných spoločností s účasťou brilantných pred-
nášateľov zo zahraničia (obr. 7). 

Členská základňa SLM v Martine stále rást-
la. R. 1969 mal SLM 151 členov, r. 1983 už 403 
(nárast o 167 %) – pre porovnanie oblastný 
Spolok farmaceutov v  Martine mal r. 1983 
193 členov. 

V  období rokov 1986 – 1989 boli na čele 
SLM znovu prof. MUDr. J.Buchanec, DrSc., 
(obr. 8) a  vedecká sekretárka doc. MUDr. G. 
Nosáľová, CSc., (neskôr prof. DrSc., v  súčas-
nosti riaditeľka Biomedu na JLF UKL v  Mar-
tine). 

Obrázok 7. Konferencia SLM a  Pediatrickej 
spoločnosti v  Martine (1988): zľava Anna 
Oravcová, vrchná sestra Detskej kliniky, prof. 
MUDr. Josef Švejcar, DrSc., z  Prahy a  prof. 
MUDr. Ján Buchanec, DrSc.

Obrázok 8. Predseda SLM prof. MUDr. Ján 
Buchanec, DrSc. (2000).

Obrázok 9. Diskusia pri káve, sprava doc. 
MUDr. K. Sršňová, CSc., prof. MUDr. Š. Sr-
šeň, DrSc., prof. MUDr. J. Buchanec, DrSc., 
prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., doc. MUDr. J. 
Mikler, CSc. a prim. MUDr. M. Sýkorová, CSc. 

Recenzia

Jan Švihovec a kol.: 
Farmakologie

Praha: Grada Publ., 2018, 1008 s.

Monografie alebo učebnice s  tematikou 
liekov patria medzi najžiadanejšie tituly v me-
dicínskej literatúre. Jedným z dôvodov je, že 
inovácie liečiv sú nevyhnutné a očakávajú sa 
najmä z toho dôvodu, že veľkú časť chorôb sa 
stále nedarí liečiť kauzálne komfortnou for-
mou liekov, ktoré sú aplikované najčastejšie 
fyziologicky najvhodnejšou perorálne formou 
tabletky, kapsuly a  kvapiek. Ďalší dôvodom 
je, že pre zefektívnenie terapie sa odporúčajú 
čoraz zložitejšie štandardné schémy farma-
koterapie. Začínajú hypertenziou, diabetom, 
pokračujú depresiou, infekčné choroby vyža-
dujú tiež polyterapiu - „polyfarmáciu“ a kom-
binácie liekov, čo bezpochyby zvyšuje riziko 
terapie najčastejšie v  rovine interakcií. Kto 
chce úspešne liečiť, mal by ovládať aspoň zák-
lady všeobecnej farmakológie vrátane biofar-
mácie, farmakokinetiky, farmakodynamiky, 
na ktoré nadväzuje špeciálna farmakológia 
liekových skupín, dnes už s dominujúcim kli-
nicko - farmakologickým výkladom. V súčas-
nosti túto skromnú požiadavku získavania zá-
kladných informácií plnia všetky renomované 
učebnice farmakológie s klinicko - farmakolo-
gickým obsahom. Ak bolo ambíciou editorov 
a autorov učebnice naplniť požiadavku praxe 
aktuálnymi informáciami o liekoch, trendoch 
vo farmakoterapii, potom tento recenzovaný 
titul ju splnil. Je úplne nový obsahom aj s no-
vo sformovaným kolektívom autorom a  titul 
možno priradiť k medzníkom v českej farma-
kológie a farmácie. 

Na Slovensku vyšla podobná učebnica 
s  dobre sformovaného kolektívu farmakoló-
gov a klinických autorít z Košíc pod vedením 
dvojice farmakológov prof. Mirossaya a prof. 
Mojžiša roku 2006. Zásadné inovácie som 
v tejto úspešnej učebnici nepostrehol.

Memorix klinickej farmakológie vyšiel po 
inováciách tiež r. 2006 a obávam sa, že jeho 
inovácia je toho času pre nutnosť spolupráce 
viac ako 52 spoluautorov, viac z kliniky - dnes 
neuskutočniteľná. Podobné tituly s komplet-
ným spracovaním liekovej problematiky bude 
asi treba hľadať u susedov...

Prezentovanú učebnicu Farmakológie, kto-
rá sa viac podobá na monografiu o  liečivách 
a  ich klinickej aplikácii, zostavil z  príspevkov 
významných osobností Českej klinickej a  far-
makologickej komunity prof. MUDr Jan Šviho-
vec, DrSc., farmakológ, tvorca českej liekovej 
politiky. Texty poskytujú poslucháčom me-
dicíny, farmácie, ale hlavne lekárom v  pra-
xi informácie o  osude liečiv, o  podstate  ich 
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Sekretárkou bola obetavá pani Marietta 
Duchoňová, premietačom diapozitívov pán 
K. Ertel, ktorí nevynechali ani jedno poduja-
tie. Po skončení odborného programu vždy 
pokračovala diskusia, často aj neoficiálne, pri 
káve či minerálke (obr. 9).

Na konferenciách SLM sa neraz odovzdá-
vali aj rôzne pocty a  vyznamenania. Nieke-
dy sa stalo, že pocty z  Bratislavy „nedošli“ 
načas a tak veru niekedy oslávenci dostávali 
pri gratulácii prázdne rúry a diplomy dostali 
až dodatočne. Keď sme prof. Matulayovi pri 
príležitosti jeho 80. narodenín želali, aby sa 
dožil stovky, s úsmevom odvetil: „A to ma tu 
chcete vidieť v plienkach?“ 

V období rokov 1990-1993 bol predsedom 
SSL v Martine doc. M. Vrlík, CSc., vedeckým 
sekretárom MUDr. M. Valentík, CSc.

Od r. 1996 do r. 2004 počas dvoch funkč-
ných období zastával funkciu predsedu spol-
ku lekárov prof. MUDr. Alexander Jurko, DrSc. 
Počas jeho prvého funkčného obdobia funk-
ciu vedeckého sekretára zastával doc. MUDr. 
K. Belej, CSc., a  v  druhom funkčnom obdo-
bí doc. MUDr. E. Kavcová, CSc. Počas tohto 
funkčného obdobia boli obnovené tradičné 
Stredoslovenské lekárske dni (obr. 10).

1.stredoslovenské lekárske dni boli veľmi 
úspešné. Riešili súčasné problémy viacerých 
klinických odborov: chirurgie, internej me-
dicíny, pediatrie, gynekológie aj neurológie. 
Na podujatí predniesol prednášku aj prof. 
Dzúrik, prezident SLS).

Na záver potešil účastníkov svojim vystú-
pením mladučký - už vtedy geniálny husľový 
virtuóz Dalibor Karvay (obr. 12).

Druhé obnovené SLD sa konali v  Martine 
r. 2000. Riešila sa súčasná problematika sto-
matológie. Na sympóziu prednášali význam-
ní odborníci zo Slovenska i Čiech. Prof. Jurko 
predpokladá, že schôdza významne prispela 
k modernému a praktickému spôsobu liečby 
ochorení chrupu na celom území Slovenska. 

Postupne sa z  odborných schôdzí Spolku 
lekárov lokálneho všeobecného charakteru 
stávali schôdze celoslovenského významu, 
na ktorých sa už častejšie riešila problema-
tika špecializovaných klinických pracovísk 
i  teoretických ústavov. Organizácia celoslo-
venských podujatí prešla na celoslovenské 
odborné spoločnosti, i keď SLM ostával stá-
le dôležitou súčasťou pri organizovaní celo-
slovenských podujatí. Počas predsedníctva 
prof. Jurku, ale i  predtým, niektoré klinické 
pracoviská menili názvy svojich odborných 
podujatí s  dôležitým prídavkom mena ich 
predchodcu, obyčajne zakladateľa klinické-
ho pracoviska v ich odbore. Najstarší bol Stei- 
nerov deň, ktorý spočiatku riešil všeobecnú 
problematiku, neskôr chirurgickú a  anesté-
ziologickú. V  súčasnosti sú Steinerove dni 
aj cievnou chirurgiou. Pediatri nazvali svoje 
odborné schôdze Galandovými dňami, pra-
covníci respirológie Haľákovými dňami, pra-
covníci otorinolaryngológie Neuschovým 
dňom, pracovníci stomatológie Šubjakovým 

Obrázok 10. Prof. Jurko pri otvorení obnovených 1. stredoslovenských lekárskych dní v Mar-
tine r. 1996.

Obrázok 11. Prof. MUDr. R. Dzurik, DrSc., 
prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti 
pri prejave.

Obrázok 12. Husľový koncert mladučkého 
Dalibora Karvaya na záver obnovených 1. 
stredoslovenských lekárskych dní v Martine.

účinkovania, ale aj o  spôsoboch ich použitia 
v  bežnej praxi. Skladba monografie, orientá-
cia v skupinách liekov je prehľadná na úrovni 
renomovaných zahraničných učebníc farma-
kológie a  klinickej farmakológie, vydávaných 
v  nakladateľstvách Lippincot, Lange, Walters 
Kluwer a pod., ktoré majú také inovačné mož-
nosti, že tieto učebnice vychádzajú každé 2-3 
roky. Poznámka na okraj - vzhľadom na dyna-
miku rozvoja farmakoterapie učebnica farma-
kológie zvykne „zostarnúť“ za 2-3 roky... 

Zárukou kvality učebnice sú osobnosti, kto-
ré sa podujmú „stratiť čas“ kritickým písaním 
učebníc. Kapitoly profesorov P. Arzenbachera 
a Mládeka odrážajú viacročné úspešné pôso-
benie vo výučbe farmakológie a  umožňujú 
pútavé čítanie inak teoreticky zložitých ka-
pitol farmakokinetiky, náuky o  receptoroch 
a  podobne v  sprievode vhodných schém 
a obrázkov nielen pre študenta, ale aj pre le-
kára v klinickej praxi.

Prof. Bultasa, najprv kardiológa v  praxi, 
v  tejto dobe prednostu Farmakológie III. LF 
UK v  Prahe, netreba osobitne predstavovať. 
Kapitoly Léčivá pri onemocnění srdce a  cév 
a Hypolipidemiká, ale aj iné odporúčam po-
zorne prečítať. Pán profesor zručnosť v písaní 
monografíí a článkov dokumentuje opakova-
ne v autorských článkoch, ale aj pri redigovaní 
populárneho časopisu Remedia, obľúbeného 
aj na Slovensku.

Inšpiratívny charakter monografického 
spracovania atraktívnej témy Farmakoterapia 
v rámci Farmakológie pre študentov (ale aj le-
károv v praxi) sa prejavuje v kapitolách Vývoj 
nového léčiva, Farmakoekonomika, či kapito-
ly špeciálnej časti knihy. Myslím si, že aj v čase 
preferencie elektronických zdrojov medicín-
skych informácií si printová forma učebníc 
v našich regiónoch ponecháva kľúčovú úlohu 
nielen v pregraduálnej, ale aj v postgraduál-
nej edukácii. 

Ba čo viac, pekná klasická väzba bude 
ozdobou každej knižnice aj za cenu 108 Eur.

Prof. MUDr Milan Kriška, DrSc. 
recenzent titulu pre vydavateľa
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dňom a  najnovšie vznikli z  oblasti rádioló-
gie Lányiho dni rádiológie z ešte nie celkom 
špecifikovanou problematikou. Nemôžem 
nespomenúť osobu MUDr. Milana Nováka, 
ktorý nevynechal ani jeden Spolok lekárov. 
Dr. Milan Novák bol oddaným členom SLM, 
vášnivý a častý diskutér, encyklopédia inter-
nej medicíny. Nikdy sa nevedelo, čím v  dis-
kusii prekvapí a  akú otázku prednášateľovi 
z najnovšej literatúry položí. 

Počas štvrťstoročia boli na čele Spolku le-
károv v Martine pediatri (obr. 13) – v poradí 
prof. Galanda, prof. Buchanec a prof. Jurko. 

Obdobie činnosti SLM za predsedníctva 
prof. Mazucha, DrSc.

Profesor Mazuch bol zvolený za predsedu 
Spolku lekárov v Martine po odstúpení prof. 
Jurka r. 2004. Profesor Mazuch je opakovane 
už štvrté obdobie zvolený za predsedu SLM. 
Od r. 2004 do r. 2012 funkciu vedeckého sek-
retára zastával MUDr. Ján Červeň, PhD., od 
2016 je vedeckou sekretárkou doc. MUDr, 
Želmíra Fetisovová, CSc. Členovia výboru 
sú prof. Katarína Adamicová (podpredsed-
kyňa), doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, CSc., 
prof. MUDr. Milan Dragula, CSc., prof. MUDr. 
Alexander Jurko, DrSc., a od 2016 MUDr. Ján 
Červeň, PhD. 

Spolok lekárov v  Martine je stálou súčas-
ťou Slovenskej lekárskej spoločnosti. Všetci 
členovia celoslovenských odborných spoloč-
ností z regiónu Martin majú svoju materskú 
registráciu v  SLM. Spolok lekárov v  Martine 
bol za posledné 4 roky organizátorom 20-25 
odborných podujatí, ktoré sa konajú v Mar-
tine, ktoré sú i  pod záštitou jednotlivých 
odborných spoločností Slovenskej lekárskej 
spoločnosti. Z  celkového počtu 25 odbor-
ných podujatí približne 10 organizuje Spolok 
lekárov v  Martine. Tieto schôdze sa plánujú 
a uskutočňujú v úzkej spolupráci s vedúcimi 
klinických pracovísk i  teoretických ústavov 
UNM a JLF UK v Martine, majú vo všeobec-
nosti regionálne pôsobenie i účasť prednáša-
teľov a  poslucháčov. Okrem toho každý rok 
sa pravidelne okolo 6-8 odborných podujatí 
uskutočňuje s  celoslovenskou pôsobnosťou 

i  za organizačného zabezpečenia celoslo-
venských i  českých odborných spoločností. 
Ku každoročným tradičným podujatiam ce-
loslovenského významu patria: Galandove 
dni, Šubjakov deň, Neuschlov deň, Martinské 
dni imunológie, Martinské dni dýchania, naj-
novšie pribudol Lányiho deň. Ráz za dva roky 
sa koná Steinerov deň, Haľákove dni, a raz za 
štyri roky sa koná v  Martine Celoslovenský 
pediatrický kongres. Celoslovenské odbor-
né podujatia majú vysokú odbornú úroveň 
a aj vynikajúcu návštevnosť. Niektoré odbor-
né podujatia majú dlhodobú tradíciu s vyni-
kajúcimi poprednými odborníkmi i  predná-
šateľmi zo Slovenska i  Čiech. K  takým patrí 
Steinerov deň (obr. 14).

Podobne vysokú odbornú úroveň aj s po-
prednými predstaviteľmi odboru majú podu-
jatia v odbore cievnej chirurgie (obr. 15).

Na vysokej odbornej úrovni sympózií 
i kongresov v cievnej chirurgii má veľkú zá-
sluhu i  súčasný predseda SLM – prof. Ma-
zuch, ktorý je zakladateľ Spoločnosti cievnej 
chirurgie na Slovensku a zároveň i garantom 

na podujatiach i  kongresoch Spoločnos-
ti cievnej chirurgie v  rámci Spolku lekárov 
v Martine (obr. 16).

28.3.2008 Spolok lekárov v Martine a Chi-
rurgická klinika JLF UK a  MFN usporiadali 
v  Martine Steinerov chirurgický deň pri  prí-
ležitosti 100. výročia narodenia prof. MUDr. 
Pavla Steinera, DrSc. Išlo o  chirurgické sym-
pózium s  medzinárodnou účasťou i  s  bo-
hatou návštevou. Na sympóziu prednášali 
poprední chirurgovia zo Slovenska, Čiech 
i Maďarska (obr. 17, 18, 19).

Obrázok 14. VII. celoštátny kongres cievnej 
chirurgie s medzinárodnou účsťou v Martine 
(2003). Zľava prim. MUDr. Magda Steinerová, 
CSc., garant anestéziologického programu 
na Steinerovom dni v  Martine, vpravo prof. 
Jurko, predseda spolku lekárov v Martine.

Obrázok 15. Osobnosti cievnej a  kardio-
vaskulárnej spoločnosti v  Česko-Slovensku 
- zľava prof. MUDr. Jaroslav Mayzlík, CSc., 
(Ostrava), prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc., 
prezident VII. slovenského kongresu cievnej 
chirurgie v Martine (2003) a prof. MUDr. Ján 
Černý, DrSc., vedúci Centra kardiovaskulárnej 
a transplantačnej chirurgie v Brne).

Obrázok 16. Predsedníctvo VII. kongresu 
cievnej chirurgie s  medzinárodnou účasťou 
v Martine (2003).

Obrázok 17. Steinerov chirurgický deň 
(2008). Čestné predsedníctvo (zľava): prof. 
MUDr. Július Mazuch, Dr.Sc., predseda SLM, 
doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., dekan JLF 
UK, doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD., riaditeľ 
UNM, viceprimátorka Martina, prof. MUDr. 
Jan Černý, DrSc., vedúci Centra kardiochirur-
gie a  transplantačnej chirurgie v  Brne, prof. 
MUDr. Csaba Dzsiwich, DrSc., predseda Eu-
rópskej spoločnosti kardiovaskulárnej chirur-
gie, Budapešť, prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD., 
prezident Chirurgickej spoločnosti SLS.

Obrázok 18. Steinerov chirurgický deň 2008, 
Martin: prim. MUDr. Magda Steinerová, man-
želka profesora Steinera pri prejave, prof. 
MUDr. Július Mazuch, DrSc., predseda SLM.

Obrázok 13. Počas štvrťstoročia na čele 
Spolku lekárov v Martine stáli pediatri - prof. 
Galanda (v  strede), prof. Buchanec (vpravo) 
a prof. Jurko (vľavo).
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Obrázok 19. Na recepcii počas Steinerovho 
chirurgického dňa 2008, Martin: zľava prof. 
MUDr. Miloš Duda, DrSc., prednosta 2. chi-
rurgickej kliniky, Olomouc, prof. MUDr. Jan 
Černý, DrSc., prednosta Chirurgickej a trans-
plantačnej chirurgie, Brno, prim. MUDr. Mag-
da Steinerová, Martin, prof. MUDr. J. Mazuch, 
DrSc., predseda SLM, prof. MUDr. Július Vajó, 
DrSc., chirurg a prorektor UPJPŠ, Košice.

Spolok lekárov každoročne vyhodnocuje 
najlepšiu prednášku prednesenú na odbor-
nej spoločnosti Spolku lekárov v Martine, ce-
na je spojená s udelením diplomu a finančnej 
odmeny.

Spomienky sú nielen východiskom pre ďal-
šiu úspešnú prácu Spolku lekárov v  Martine, 
spoluprácu s  inými spolkami, ale aj inšpirá-
ciou do ďalšej práce pre všetkých lekárov spo-
jených v Slovenskej lekárskej spoločnosti.* 

__________________________
*S  láskou a  vďakou spomína dlhoročný 

člen i predseda Spolku lekárov v Martine. 

Literatúra u autora.
Do redakcie došlo 10.11.2018.

Adresa pre korešpondenciu: 
Spolok lekárov Martin
prof. MUDr. Alexander Jurko, DrSc.

Vážení predstavitelia 
výborov odborných spoločností a  ich sek-
cií, spolkov lekárov a spolkov farmaceutov,
Vážení členovia Slovenskej lekárskej spo-
ločnosti,

Slovenská lekárska spoločnosť a  jej od-
borné spoločnosti, ich sekcie, spolky lekárov 
a spolky farmaceutov si v tomto roku pripo-
menú dve významné jubileá: 50. výročie 
samostatnej Slovenskej lekárskej spo-
ločnosti a  70. výročie vzniku Českoslo-
venskej lekárskej spoločnosti Jána Evan-
gelistu Purkyně. Československá lekárska 
spoločnosť Jána Evangelistu Purkyně (ČLS 
JEP) vznikla na zakladajúcom zjazde v Prahe, 
v  roku 1949, kedy sa zlúčili všetky lekárske 
spolky, odborné spoločnosti a  medicínsky 
zamerané združenia do jednej organizácie. 
O  20 rokov neskôr, v  roku 1969, niekoľko 
mesiacov po federalizácii Československa, 
vznikla Slovenská lekárska spoločnosť (SLS), 
ako samostatná národná spoločnosť. Spolu 
s  Českou lekárskou spoločnosťou bola, až 
do rozdelenia Československej federatívnej 
republiky (1973), súčasťou ČSL JEP. 

Na úspešnej činnosti SLS sa podieľali 
a podieľajú osobnosti, ktoré boli všeobecne 
uznávanými odbornými autoritami doma 
a  v  zahraničí. Výsledkami svojej práce zvy-
šovali a  zvyšujú kredit slovenskej medicíny, 
medicínskeho vzdelávania a  samotnej SLS. 
So zanietením, bez nároku na honorár, v čase 
osobného voľna, často na úkor svojich rodín, 
sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj me-
dicínskych odborov a  odborného vzdeláva-
nia v  medicíne u  nás a  to na všetkých jeho 
úrovniach. Elitu slovenského medicínskeho 
života si s úctou pripomíname pri rôznych ju-
bileách. S úcty k nim sa snažíme ich pamiat-
ku uchovávať a zviditeľňovať aj pravidelným 
uvádzaním týchto výnimočných osobností 
do Dvorany slávy SLS.

50. výročie Slovenskej lekárskej spoloč-
nosti a 70. výročie vzniku ČSL JEP oslávime 
dňa 13. novembra 2019 na XXIII. Kongrese 
SLS v  Aule Univerzity Komenského v Bra-
tislave. Záštitu nad ním prevzali: ministerka 
zdravotníctva SR, doc. MUDr. Andrea Kalav-
ská, PhD. a dekan Lekárskej fakulty UK, prof. 
MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. Pri tejto príležitosti 
plánujeme vydať publikáciu „História SLS 
- jej odborných spoločností a  spolkov“, kto-
rej uvedenie do života by sa uskutočnilo na 
uvedenom slávnostnom podujatí. V  tejto 
súvislosti sa obraciame na Vás s  výzvou 
a  zároveň prosbou, aby ste nám poskytli 

informácie o  histórii Vašej odbornej spo-
ločnosti, jej sekcie (sekcií), spolku lekárov 
alebo spolku farmaceutov, ktoré budú 
zverejnené v publikácii. Podklady prosíme 
dodať v elektronickej forme na adresu: ma-
cova@sls.sk, najneskôr do 31. marca 2019 
a to v nasledovnej štruktúre: 
• názov odbornej spoločnosti (jej sekcie/

sekcií), spolku lekárov, alebo spolku farma-
ceutov v slovenskom a anglickom jazyku;

• právna forma (organizačná zložka s  práv-
nou subjektivitou, alebo bez právnej sub-
jektivity); 

• súčasní predstavitelia výboru a  dozornej 
rady (uviesť aké funkčné obdobie);

• logo v  elektronickej forme a  adresa web 
stránky (ak sú vytvorené); 

• členstvá v  partnerských organizáciách 
v zahraničí (názov organizácií);

• vlastné odborné časopisy (ak sú vydávané 
- uviesť ich názov);

• vlastné pocty a ceny (uviesť ich názov, šta-
tút, prípadne sken diplomov a medailí);

• vlastná história (nie odboru) a významné 
podujatia, ktorých tradícia organizovania 
bola založená, spolu s fotodokumentáciou 
významných udalostí.

Zostavenie a vydanie publikácie o histórii 
SLS a jej odborných spoločností, spolkov le-
károv a  spolkov farmaceutov vnímame ako 
prejav úcty a  vďaky všetkým, ktorí sa po-
dieľali na ich vzniku, budovali ich, úspešne 
viedli a  reprezentovali. Vytvorili a  vytvárajú 
hodnoty, ktoré majú nesmierny význam pre 
súčasnosť a budúcnosť. Veríme, že prispejete 
k  zostaveniu publikácie, ktorá bude doku-
mentom o ich príspevku k zvyšovaniu odbor-
nosti a vzdelanosti zdravotníckych pracovní-
kov u nás. Zaväzuje nás k tomu napĺňanie ich 
myšlienok a odkazov.

So srdečným pozdravom a vďakou za spo-
luprácu, za Prezídium SLS: 

Dr.h.c. prof. MUDr. Jána Breza, DrSc., MHA, MPH
prezident SLS

Poznámka: 
Poteší nás, ak do pripravovanej publikácie 
prispejú, okrem predstaviteľov výborov orga-
nizačných zložiek SLS, aj tí, ktorí v nich pôsobili 
v  minulosti a  tí, ktorí majú k  dispozícii cenné 
archívne dokumenty.

Vydanie publikácie – výzva

história sLs  
– jej odborných spoločností a spolkov

Do pozornosti
absolventom všeobecného lekárstva 

Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave 

(rok promócie 1972)

Vážení absolventi všeobecného lekárstva, 
vážení kolegovia, milí spolužiaci,

v mene organizačného výboru Vás srdečne 
pozývam na stretnutie, ktoré sa uskutoční 
pod záštitou dekana LF UK, prof. MUDr. Ju-
raja Šteňa, DrSc., dňa 6. septembra 2019 
v Bratislave - v jubilejnom roku 100. výro-
čia založenia LF UK v Bratislave.

Teším sa na stretnutie s Vami: 
MUDr. Alexander Maráky
Kontakt: E-mail: ykaram@centrum.sk, 
tel.: +421 905 623 345.



Spoľahlivé odpovede na otázky, na ktorých záleží
V každej fáze života

Roche je dôveryhodný partner, ktorý ponúka vysoko diferencované 
portfólio testov, spĺňajúce meniace sa potreby diagnostiky v priebe-
hu života. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa na nás môžu 
spoľahnúť, aby mohli poskytnúť správnu liečbu v správny čas.

Doing now what patients need next
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Na jeseň (27.9.2018) sa konalo slávnostné 
vyhlásenie a  odovzdávanie cien a  prémií au-
torom úspešných knižných publikácií za rok 
2017 v krásnom prostredí Zichyho paláca. Ce-
ny a prémie vo všetkých kategóriách vedeckej 
a odbornej literatúry odovzdávali predsedovia 
odborných porôt prof. MUDr. D. Ježová, DrSc., 
a prof. Dr.h.c. Ing. J. Ravinger, DrSc., predseda 
výboru Sekcie pre vedeckú a  odbornú litera-
túru a  počítačové programy prof. MUDr. M. 
Bernadič, CSc., a riaditeľ Literárneho fondu SR 
JUDr. Ladislav Serdahély. Úvodné slovo pred-
niesol a  výsledky vyhlásil doc. RNDr. Andrej 
Ferko, PhD., ktorý podčiarkol význam a  dô-
ležitosť tvorivej aktivity vedeckých pracovní-
kov a ich publikačné výstupy nielen pre ďalší 
rozvoj vedy, ale aj vysokých škôl a  celej spo-
ločnosti. Naši vedeckí pracovníci, ale aj lekári, 
prírodovedci, či matematici súťažia pri presa-
dzovaní svojich myšlienok s vedeckou komu-
nitou celého sveta. Len publikácie, ktoré sú 
evidované v najdôležitejších databázach sveta 
sa počítajú pri vedeckých výstupoch či postu-
pových prácach. Napriek tomu, že ide o  mi-
moriadne náročnú „súťaž“ s  ďalekosiaqhlym 
dosahom na rozvoj vedy, publikačné výstupy 
sa vo všeobecnosti nijako osobitne nehodno-
tia, nie sú odmeňované ani honorované – ba 
priam naopak, aby sa publikácia dostala po 
úspešnej recenzii na publikovanie, autor musí 
často uhradiť nemalú čiastku... Preto aktivita 
Literárneho fondu SR je u autorov mimoriadne 
cenená a  výsledky súťaže sa očakávajú s  mi-
moriadnou pozornosťou. Súťaž sa už tradične 
konala v  štyroch kategóriách vedeckej a  od-
bornej literatúry (biologické a  lekárske vedy, 
spoločenské vedy, slovníková a encyklopedic-
ká literatúra a prírodné a technické vedy). Au-
tori ocenených diel si prevzali diplomy a ceny. 

Ako informáciu pre našich čitateľov vyberá-
me výsledky, ktoré sa týkajú biologických a le-
kárskych vied.

Cenu LF SR a  Sekcie pre vedeckú a  od-
bornú literatúru a  počítačové programy 
za rok 2017 v  kategórii biologické a  lekárske 
vedy získal prof. MUDr. Július Mazúch, DrSc., 
a  kolektív za dielo Atlas vaskulárnych aneu-
ryziem (Vydavateľstvo P+M, 2017). Recen-
ziu prof. J. Vajóa na toto pozoruhodné dielo, 
ktoré zaujalo v  slovenskej chirurgickej spisbe 
významné miesto, sme uverejnili v  Monitore 
medicíny SLS 2018, č. 1-2, s. 55-56. Kniha za-
znamenáva ďalšie a ďalšie významné úspechy 

– získala Kostlivého cenu Slovenskej chirurgic-
kej spoločnosti (7.12.2018, Bratislava) aj oce-
nenie Českej spoločnosti kardiovaskulárnej 
chirugie ako najlepšia vedecká práca v oblasti 
monografií za rok 2017 (26.11.2018, VIII. zjazd 
ČSKCH, Brno). Aj na tomto mieste autorovi sr-
dečne blahoželáme!

Prémie za knižnú tvorbu
Výbor sekcie udelil Prémie za knižnú tvor-

bu pre biologické a lekárske vedy za rok 2017 
takto:
1. prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRPC, 

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, 
doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD., prof. 
MUDr. Marián Bernadič, CSc., a kolektív za 
dielo Reumatológia v kazuistikách. Reuma-
tické ochorenia v  ambulancii praktického 
lekára (Bratislava: SAP, 2017).

2. doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc., prof. MUDr. 
Dalibor Ondruš, DrSc., a  kolektív za dielo 
Všeobecná onkológia (Bratislava: Solen, 
2017).

3. prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc., RN-
Dr. Hyacinta Májeková, PhDr., doc. Mgr. 

Martina Hrčka Dubničková, PhD., za dielo 
Farmaceutická mikrobiológia (Bratislava: 
Vydavateľstvo UK, 2017).

4. doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH, 
a  kolektív za dielo Gastroenterológia, kli-
nické odporúčania (Bratislava: Herba, 
2017).

5. prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD., a ko-
lektív za dielo Neonatológia pre posluchá-
čov lekárskej fakulty (Bratislava: Vydavateľ-
stvo UK, 2017).

6. RNDr. Oľga Erdelská, DrSc., Mgr. Renáta 
Švubová, PhD., RNDr. Lenka Mártonfiová, 
PhD., prof. RNDr. Alexander Lux, CSc., za 
dielo Embryológia kvitnúcich rastlín (Brati-
slava: VEDA, 2017).

Aj na tomto mieste gratulujeme všetkým 
oceneným k  vynikajúcim výsledkom práce. 
Záverom môžeme súhlasiť s  moderátorom 
slávnostného popoludnia doc. A. Ferkom, kto-
rý priblížil náročnú prácu odborných porôt 
pri hodnotení monografických prác z rôznych 
vedných odborov. Ide o hodnotenie intelektu-
álnych výkonov najlepších autorov vedeckej 
a  odbornej literatúry v  danom období. Poro-
ta si často prizýva špecialistov na posúdenie 
vysokošpecializovaných prác. Rozhodovanie 
je vždy veľmi ťažké. Zohľadňujú sa aj niekto-
ré nie celkom merateľné kritériá, ktorých váha 
sa ukazuje pri porovnávaní konkrétnych kníh. 
Ale ústredným kritériom pri porovnávaní au-
torského výkonu je kvalita, vedecký prínos 
a originalita diela. 

V  závere vyzývam všetkých autorov mo-
nografií, aby predložili svoje diela do súťaže 
o ceny a prémie Literárneho fondu SR (http://
litfond.sk/).

PhDr. Helena Bernadičová
LF UK v Bratislave

Ocenenia

Literárny fond sR ocenil  
úspešné knižné publikácie autorov 
vedeckej a odbornej literatúry 

Obr. 2. Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., prof. 
MUDr. M. Bernadič, CSc., a spoluautori získali 
Prémiu LF SR za dielo Reumatológia v kazuisti-
kách. Prémiu odovzdávala prof. MUDr. D. Ježo-
vá, DrSc. (Foto Peter Prochazka, 2018).

Obr. 1. Prof. MUDr. Július Mazúch, DrSc., pre-
berá Cenu LF SR za dielo Atlas vaskulárnych 
aneuryziem z rúk riaditeľa LF SR JUDr. L. Ser-
dahélyho a prof. MUDr. D. Ježovej, DrSc. (Foto 
Peter Prochazka, 2018). Obr. 3. Prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD., 

a spoluautori získali Prémiu LF SR za dielo Neo-
natológia. Prémiu odovzdávala prof. MUDr. D. 
Ježová, DrSc., JUDr. L. Serdahély a prof. MUDr. 
M. Bernadič, CSc. (Foto Peter Prochazka, 2018).

Spoľahlivé odpovede na otázky, na ktorých záleží
V každej fáze života

Roche je dôveryhodný partner, ktorý ponúka vysoko diferencované 
portfólio testov, spĺňajúce meniace sa potreby diagnostiky v priebe-
hu života. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa na nás môžu 
spoľahnúť, aby mohli poskytnúť správnu liečbu v správny čas.

Doing now what patients need next
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MZ SR predložilo do medzirezortného pri-
pomienkového konania (MPK) návrh novej 
vyhlášky MZ SR o  kritériách a  spôsobe hod-
notenia sústavného vzdelávania zdravotníc-
kych pracovníkov. Návrh novej vyhlášky sme 
zasielali všetkým predstaviteľom organizač-
ných zložiek za účelom možností uplatnenia 
zásadných, prípadne obyčajných pripomie-
nok. Materiál bolo možné pripomienkovať od 
03.12.2018 do 21. 12. 2018.

Dôvod predloženia návrhu podľa dôvodo-
vej správy: 

Potreba revízie kreditového modelu vzdelá-
vania pre vytvorenie podmienok na zvyšova-
nie atraktivity zamestnania v  zdravotníckom 
povolaní s  cieľom získať nových zamestnan-
cov. 

Účinnosť novej vyhlášky: 1. marca 2019 

Nadobudnutím účinnosti tejto novej vy-
hlášky sa zrušuje vyhláška MZ SR č. 366/2005 
Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústav-
ného vzdelávania zdravotníckych pracovní-
kov v znení vyhlášky č. 187/2006 Z. z., vyhl. č. 
114/2007 Z.z. a vyhl. č. 616/2007 Z.z.

V rámci medzirezortného pripomienko-
vého konania uplatnilo viacero subjektov 
zásadné a obyčajné pripomienky. 

Novú vyhlášku aj s  prílohou, ktorá bu-
de zverejnená v Zbierke zákonov, zašleme 
všetkým predstaviteľom organizačných 
zložiek SLS a  zverejníme ju na webovej 
stránke Slovenskej lekárskej spoločnosti 
(www.sls.sk).

Poznámka:
Predmetný návrh je na portáli Slov-Lex 
(LP/2018/894) v štádiu „rokovanie (predkla-
dateľ)“.
Ak tento návrh podpíše pani ministerka 
zdravotníctva, materiál pôjde na rokova-
nie Stálej pracovnej komisie LRV SR pre 
správne právo. V prípade schválenia ma-
teriálu uvedenou komisiou bude vyhláška 
uverejnená v Zbierke zákonov SR.

1. otázka: 
Ktoré najdôležitejšie zmeny prináša nová 
vyhláška?

 
Odpoveď:
Zmeny, ktoré sú uvedené v  návrhu novej 

vyhlášky vychádzajú najmä z požiadaviek apli-
kačnej praxe. Sú to najmä :

 - zmena pojmu „kategória zdravotníckych 
pracovníkov“ na pojem „zdravotnícke 
povolanie“ (zosúladenie pojmu v  súla-
de so zákonom č. 578/2004 Z.z. o posky-
tovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch, stavov- 
ských organizáciách v zdravotníctve),

 - hodnotenie sústavného vzdelávania sa 
viaže na aktuálny výkon zdravotníckeho 
povolania, ak zdravotnícky pracovník vy-
konáva súčasne viac zdravotníckych 
povolaní, hodnotenie vzdelávania sa vy-
koná v každom zdravotníckom povola-
ní osobitne,

 - upravuje sa požadovaný počet kre-
ditov v  päťročnom hodnotiacom obdo-
bí pre príslušné zdravotnícke povolania 
a tiež osobitne, 

 - spôsob započítania hodnoteného ob-
dobia do obnovenia registrácie počas do-
časného pozastavenia registrácie alebo 
zrušenia registrácie zdravotníckemu pra-
covníkovi, 

 - definujú sa podmienky, ktoré sa musia 
dosiahnuť, aby bolo sústavné vzdelávanie 
hodnotené výsledkom „splnil“,

 - vymedzuje sa najvyšší počet kreditov zís-
kaných za vzdelávanie zamerané na profe-
sionálny rozvoj zručností zdravotníckeho 
pracovníka, ktoré je možné započítať za 
hodnotené obdobie,

 - v  prílohe návrhu vyhlášky sa ustanovujú 
počty kreditov a podmienky ich zápoč-
tu za účasť zdravotníckeho pracovníka:

• na akreditovaných študijných pro- 
gramoch sústavného vzdelávania,

• na neakreditovaných vzdelávacích 
aktivitách, 

• za prednáškovú činnosť,
• za publikačnú činnosť,
• za pedagogickú činnosť,
• za vedecko-výskumnú činnosť,
• za tvorbu výučbovej pomôcky
• za účasť na autodidaktickom teste.

2. otázka:
V  akých cykloch sa vykonáva hodnotenie 
sústavného vzdelávania zdravotníckeho 
pracovníka podľa novej vyhlášky?

Odpoveď: 
Hodnotenie sústavného vzdelávania zdra-

votníckeho pracovníka sa vykonáva tak ako 
doteraz v  pravidelných päťročných cykloch 
počítaných odo dňa registrácie zdravotnícke-
ho pracovníka. Ak zdravotníckemu pracovní-
kovi v  priebehu hodnoteného obdobia bola 
dočasne pozastavená alebo zrušená regis-
trácia, obdobie od dočasného pozastavenia 
registrácie alebo od zrušenia registrácie 
do obnovenia registrácie sa do hodnote-
ného obdobia nezapočítava.

Ak registrácia zdravotníckeho pracovní-
ka bola obnovená až po uplynutí štyroch 
rokov odo dňa dočasného pozastavenia re-
gistrácie alebo odo dňa zrušenia registrácie, 
hodnotené obdobie sa počíta odo dňa ob-
novenia registrácie. 

3. otázka:
Koľko kreditov musí získať zdravotnícky 
pracovník za hodnotené obdobie, aby vý-
sledok hodnotenia sústavného vzdeláva-
nia splnil?

Odpoveď:
a)  Počet kreditov za hodnotené obdobie zdra-

votníckeho pracovníka sa ustanovuje podľa 
zdravotníckych povolaní:
 - 90 kreditov - lekár, zubný lekár,
 - 50 kreditov - sestra, pôrodná asistentka, 

farmaceut, fyzioterapeut, verejný zdra-
votník, zdravotnícky laborant, logopéd, 
psychológ, liečebný pedagóg, fyzik, la-
boratórny diagnostik, nutričný terapeut, 
debtálna hygienička, rádiologický tech-
nik, zdravotnícky zachranár, zubný tech-
nik, technik pre zdravotnícke pomôcky, 
optometrista, farmaceutický laborant, 
očný optik, ortopedický technik, praktická 
sestra, zubný asistent, masér s  odbornou 
spôsobilosťou v študijnom odbore masér, 

 - 25 kreditov - v  zdravotníckom povolaní 
sanitár,

 - 20 kreditov - v  zdravotníckom povolaní 
masér s odbornou spôsobilosťou v študij-
nom odbore masér pre zrakovo hendike-
povaných

Právne okienko Monitoru Medicíny SLS

Návrh Vyhlášky MZ sR o kritériách 
a spôsobe hodnotenia sústavného 
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
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4. otázka:
Koľko kreditov je možné preniesť do nasle-
dujúceho hodnoteného obdobia zdravot-
níckemu pracovníkovi, ktorý získal vyšší 
počet kreditov v hodnotenom období ako 
bol ustanovený?

Odpoveď:
Zdravotníckemu pracovníkovi do nasledu-

júceho hodnoteného obdobia možno preniesť 
najviac 20 % kreditov z ustanoveného počtu 
kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie.

5. otázka:
Započítavajú sa kredity zdravotníckemu 
pracovníkovi ak počas hodnoteného ob-
dobia si zvyšuje stupeň vzdelania na získa-
nie odbornej spôsobilosti, alebo absolvuje 
špecializačné štúdium alebo certifikačnú 
prípravu?

Odpoveď:
Áno, zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý 

si počas hodnoteného obdobia zvyšuje stu-
peň vzdelania na získanie odbornej spô-
sobilosti na výkon odborných pracovných 
činnosti sa za každý rok zvyšovania započíta 
20 % z ustanoveného počtu kreditov. Taktiež 
za každý rok absolvovania špecializačné-
ho štúdia počas hodnoteného obdobia sa 
zdravotníckemu pracovníkovi započíta 20 % 
z ustanoveného počtu kreditov. Zdravotnícke-
mu pracovníkovi, ktorý absolvuje certifikač-
nú prípravu počas hodnoteného obdobia sa 
za každý polrok absolvovania certifikačnej 
prípravy započítava 10 % z ustanoveného 
počtu kreditov.

6. otázka:
Koľko kreditov sa môže započítať zdra-
votníckemu pracovníkovi za absolvované 
akreditované študijné programy sústav-
ného vzdelávania a neakreditované vzde-
lávacie aktivity zamerané na sústavný pro-
fesionálny rozvoj zručností a  na čo majú 
byť zamerané?

Odpoveď:
Zdravotníckemu pracovníkovi za absolvova-

né akreditované študijné programy sústavné-
ho vzdelávania a neakreditované vzdelávacie 
aktivity zamerané na sústavný profesionálny 
rozvoj zručností sa do hodnotenia sústavného 
vzdelávania započíta najviac 20 % z ustanove-
ného počtu kreditov pre príslušné zdravotníc-
ke povolanie. 

Vzdelávacie aktivity na sústavný profesio-
nálny rozvoj zručností sú zamerané najmä na:

 - vedecký rast,
 - technicky rast, 
 - etický rast,

 - zvyšovanie právneho povedomia,
 - tréning komunikačných zručností,
 - oblasť elektronického zdravotníctva,
 - inovácie, ktoré prispievajú ku kvalitnému, 

bezpečnému a efektívnemu výkonu zdra-
votníckeho povolania.

7. otázka:
Koľko kreditov môže získať zdravotnícky 
pracovník za účasť na jednorazovej vzde-
lávacej aktivite?

Odpoveď:
Zdravotnícky pracovník za účasť na jedno-

razovej vzdelávacej aktivite konanej v  Slo-
venskej republike alebo v zahraničí ( seminár, 
workshop, konferencia, kongres, sympózium, 
odborná panelová diskusia, aktualizačný kurz, 
inovačný kurz a tréning, stáž v zdravotníckom 
zariadení alebo na pracovisku verejného zdra-
votníctva) môže získať za každých 60 minút 1 
kredit. 

Ak jednorazová aktivita trvá viac dní, za 
každý deň účasti môže zdravotnícky pracovník 
získať najviac 8 kreditov.

8. otázka:
Koľko kreditov môže získať zdravotnícky 
pracovník za úspešné absolvovanie akre-
ditovaného študijného programu sústav-
ného vzdelávania?

Odpoveď:
Zdravotnícky pracovník za úspešné absol-

vovanie študijného programu sústavného 
vzdelávania získa

 - 8 kreditov pri dĺžke trvania 8 až 23 hodín,
 - 16 kreditov pri dĺžke trvania viac ako 24 

až 39 hodín,
 - 24 kreditov pri dĺžke trvania 40 hodín 

a viac.

9. otázka:
Koľko kreditov môže získať zdravotnícky 
pracovník za prednáškovú činnosť na nea-
kreditovanej vzdelávacej aktivite?

Odpoveď:
Zdravotnícky pracovník za prednáškovú čin-

nosť na neakreditovanej vzdelávacej aktivite 
získa za prednáškovú činnosť

 - v  slovenskom jazyku autor 5 kreditov 
a najviac dvaja spoluautori po 3 kredity,

 - v  slovenskom jazyku na celoslovenskej 
úrovni alebo medzinárodnej úrovni au-
tor 10 kreditov a  najviac dvaja spoluau-
tori po 5 kreditov,

 - v cudzom jazyku autor 15 kreditov a naj-
viac dvaja spoluautori po 10 kreditov.

10. otázka:
Koľko kreditov môže získať zdravotnícky 
pracovník za vedecko-výskumnú činnosť?

Odpoveď:
Za predloženie výsledkov tvorivej vedeckej 

a  výskumnej činnosti z  oblasti teoretických 
základov konkrétneho zdravotníckeho po-
volania predložených recenzným alebo opo-
nentským posudkom získa riešiteľ 30 kreditov 
a spolu riešiteľ 20 kreditov.

11. otázka:
Koľko kreditov môže získať zdravotnícky 
pracovník za účasť na autodidaktickom 
teste (AD test)?

Odpoveď:
Za úspešné riešenie AD testu, zdravotnícky 

pracovník získa:
 - 2 kredity pri 91- až 100 % úspešnosti rie-

šenia,
 - 1 kredit pri 80 % až 90 % úspešnosti rie-

šenia,
• ak mal AD test najmenej 10 otázok,
• ak AD test nebol zameraný na pre-

zentáciu lieku, zdravotníckej po-
môcky alebo dietetickej potraviny,

• ak bol vytvorený z odbornej vedec-
kej prednášky v trvaní najmenej 25 
minút, alebo z odborného vedecké-
ho textu najmenej v  rozsahu troch 
strán, ktorý prešiel odbornou recen-
ziou najmenej dvoma recenzentmi.

Ak bol AD test súčasťou vzdelávacej akti-
vity (neakreditovanej, akreditovanej) zdravot-
nícky pracovník za úspešné riešenie AD testov 
kredity nezíska.

Zdravotnícky pracovník za hodnotené ob-
dobie môže získať za úspešné riešenie AD tes-
tov najviac 20 kreditov z ustanoveného počtu 
kreditov pre príslušné zdravotnícke povolanie.

12. otázka:
Koľko kreditov môže získať zdravotnícky 
pracovník za tvorbu výučbovej pomôcky?

Odpoveď:
Za vytvorenie schválenej výučbovej pomôc-

ky v rámci teoretickej výučby alebo praktickej 
výučby v akreditovanom študijnom programe 
na získanie odbornej spôsobilosti na výkon 
zdravotníckeho povolania získa autor 20 kre-
ditov a spoluautor 10 kreditov.

 
Vypracovala:  

JUDr. Mária Mistríková
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K životnému jubileu Dr. h.c.  
prof. MuDr. Jána brezu, Drsc., Mha, MPh

13. novembra 1948 sa v  Bratislave narodil 
popredný predstaviteľ slovenskej a  európskej 
urológie, vedec a  vysokoškolský pedagóg Dr. 
h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, MPH. Po 
promócii na Lekárskej fakulte UK v Bratislave ro-
ku 1973 prijal pozvanie prof. Zvaru nastúpiť na 
Urologickú kliniku LF UK vo vtedajšej nemoc-
nici na bratislavských Kramároch, kde pôsobil 
najprv ako asistent a  neskôr odborný asistent 
LF UK. Počas svojho pôsobenia na klinike získal 
postupne špecializáciu z urológie I. a II. stupňa 
(1976 a 1981) a po obhájení kandidátskej dizer-
tačnej práce (CSc.) v  odbore chirurgia (1981) 
na tému získavania vhodných darcov na trans-
plantáciu bol habilitovaný na docenta urológie 
(1987). Doktorát lekárskych vied (DrSc.) v odbo-
re urológia získal roku 1991 na základe publiká-
cie o  erektilných poruchách, ich anatomických 
a  funkčných základoch, diagnostike a  liečbe. 
Roku 1993 si doplnil nadstavbovú špecializáciu 
zo sexuológie a  roku 1996 sa stal profesorom 
urológie. Roku 2005 získal certifikáciu pre uro-
logickú onkológiu. 

Absolvoval viac zahraničných študijných po-
bytov, najdlhšie (1991-1993) pôsobil na Uro-
logickej klinike University of California v  San 
Franciscu, kde sa venoval najmä problematike 
fyziológie erektilnej funkcie a  patofyziológii 
erektilných porúch. 

Ťažiskom odbornej a  vedeckej činnosti prof. 
Brezu sa stala najprv problematika odberov 
a  transplantácií obličiek. Neskôr, najmä vďa-
ka opakovaným študijným pobytom v  USA, 
ako prirodzený dôsledok intenzívneho štúdia, 
to bola problematika erektilnej dysfunkcie. 
V súčasnosti už dlhší čas je jeho vedecký a od-
borný záujem zameraný prevažne na prob-
lematiku erektilnej dysfunkcie, problematiku 
inkontinencie moču a riešenie problémov star-
núceho muža, andropauzy. 

Od roku 1996 je prof. Breza prednostom Uro-
logickej kliniky LF UK terajšej UNB – Nemocnica 
akad. L. Dérera v Bratislave. Jedno funkčné ob-
dobie pôsobil ako prodekan LF UK pre zahra-
ničné styky (1997-2000). Od roku 2003 pôsobí 
aj ako prednosta Urologickej kliniky Slovenskej 
zdravotníckej univerzity, kde zodpovedá za špe-
cializačné štúdium v  urológii. V  období rokov 
2003-2010 pôsobil aj ako prorektor SZU pre lie-
čebno-preventívnu činnosť. Záslužná bola jeho 
aktivita a podiel na rekonštrukcii špecializačné-
ho a kontinuálneho vzdelávania v oblasti uroló-
gie, kompatibilného so systémom vzdelávania 
v  krajinách EÚ, chápaný ako celoživotné vzde-
lávanie. Pedagogická činnosť prof. Brezu je do-
teraz zameraná jednak na pregraduálnu oblasť 
(prednášky z urológie a štátne skúšky z chirurgie 
u poslucháčov LF UK), ale aj na postgraduálnu 
ako garant špecializačného a  doktorandského 

študijného predmetu urológia a  garant habi-
litačného a  inauguračného konania v  odbore 
urológia. Významná je aj jeho vedecká škola – 
profesor, docenti, doktor vied, početní absol-
venti doktorandského štúdia (PhD.). 

Bohatá je prednášková aktivita prof. Brezu na 
domácich i  zahraničných vedecko-odborných 
podujatiach. Jeho časopisecké i  knižné publi-
kácie (vyše 600 záznamov) sa stretli s vysokým 
počtom ohlasov (takmer 1400 citácií registrova-
ných v medzinárodných citačných databázach). 
Prof. Breza bol, resp. aj v  súčasnosti je členom 
viacerých redakčných rád domácich i medziná-
rodných odborných a vedeckých časopisov. 

Prof. Breza úspešne reprezentoval bratislav-
skú urologickú kliniku a celú slovenskú urológiu 
na domácich a  zahraničných odborných a  ve-
deckých fórach. Využil svoje jazykové schop-
nosti i osobné kontakty a na Slovensko pozval 
mnohých významných európskych a  americ-
kých urológov. 

Roku 2000 dostal prof. Breza titul doktora 
honoris causa Jagellonskej univerzity v Krakove 
a roku 2010 mu udelila Prešovská univerzita ti-
tul doktora honoris causa v odbore zdravotníc-
ke vedy za prínos v rozvoji slovenskej medicíny 
a  jej dlhoročnú reprezentáciu na medzinárod-
ných vedeckých podujatiach. 

Za svoju odbornú a  vedeckú činnosť získal 
prof. Breza početné významné ocenenia – ce-
nu Európskej urologickej spoločnosti (EAU), dve 
ceny Západnej sekcie Americkej urologickej 
spoločnosti (AUA), cenu Medzinárodnej spoloč-
nosti pre umelé orgány, opakovane cenu Slo-
venskej urologickej spoločnosti (SUS) za najlep-
šiu publikáciu roka, opakovane Kostlivého cenu 
Slovenskej chirurgickej spoločnosti, prémie 
Literárneho fondu, Reimanovu cenu SLS, Jesse-
niovu cenu SLS a Jesseniovu cenu SAV. 

Prof. Breza je laureátom Krištáľového krídla 
za rok 2009 v kategórii Medicína a veda a  lau-
reátom výročnej ceny Zlatý biatec za rok 2011. 

Roku 2011 mu prezident SR udelil štátne vy-
znamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. V ob-
dobí rokov 1994-2010 bol prof. Breza preziden-
tom SUS. Roku 2016 bol zvolený za prezidenta 
Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), ktorej je 
čestným členom a nositeľom Zlatej medaily SLS. 

Prof. Breza je čestným členom aj Českej le-
kárskej spoločnosti a  nositeľom medaily Jana 
Evangelistu Purkyně, čestným členom EAU, 
kde pôsobil ako člen vedeckého výboru (1994-
2000), laureátom Frans Debruyne Lifetime 
Achievement Award (2013), čestným členom 
SUS, Českej urologickej spoločnosti (ČUS), Ma-
ďarskej urologickej spoločnosti (MUT) a  Ru-
munskej urologickej spoločnosti (ARU), členom 
korešpondentom AUA a  Nemeckej urologic-
kej spoločnosti (DGU), národným delegátom 

Medzinárodnej urologickej spoločnosti (SIU). 
Od roku 2008 je aktívnym členom Európskej 
akadémie vied a umenia. 

Pri príležitosti súčasného životného jubilea 
udelila SLS na návrh výboru SUS prof. Brezovi 
svoju najvyššiu poctu Čestnú cenu akademika 
T.R. Niederlanda. Česká urologická spoločnosť 
udelila prof. Brezovi na návrh výboru ČUS svo-
je najvyššie vyznamenanie Cenu prof. Eduarda 
Hradca za rok 2018. Lekárska fakulta UK udelila 
nášmu jubilantovi svoje najvyššie vyznamena-
nie – Hynkovu medailu LF UK, Literárny fond 
Slovenskej republiky mu udelil Prémiu za celo-
životný prínos pre vedu a jej propagáciu doma 
i v zahraničí. 

Komplexné hodnotenie osobnosti prof. Bre-
zu, najmä odborného a ľudského profilu je mi-
moriadne náročné, až nemožné. Prichodí mi 
konštatovať, že výpočet jeho aktivít len ťažko 
môže byť úplný vzhľadom na jeho všestrannú 
angažovanosť. 

Je to stále nadšenec, ktorý neľutuje čas ani 
energiu pre dobro veci, neváha kedykoľvek prísť 
aj v noci na pracovisko a pomôcť riešiť vážne si-
tuácie, často – ako sám hovorí „aj keď nemôžem 
spať“ – premýšľa o diagnostických a liečebných 
problémoch svojich pacientov. 

Veľkú podporu nachádza prof. Breza predo-
všetkým vo svojej manželke Daniele, ale aj vo 
svojich deťoch, ktoré tiež zasvätil do tajov me-
dicíny, najmä v  synovi, ktorý kráča v  otcových 
šľapajách urológa. Veľkú radosť mu robia aj vnú-
čatá, ktoré možno tiež raz rozšíria lekárske rady. 

Vo chvíľach voľna sa utieka do prírody, v zime 
nevynechá ani jednu sezónu na rodinnú lyžo-
vačku vo Vysokých Tatrách, v lete relaxuje s ro-
dinou na Liptove, v lone peknej prírody, v kraji 
podtatranskom, veď napokon je aj čestným ob-
čanom kráľovského mesta Hybe.

Vážený pán profesor, milý Janko, 
k Tvojmu životnému jubileu si Ti dovoľujem 

srdečne zablahoželať v  mene všetkých Tvojich 
spolupracovníkov, terajších i bývalých, v mene 
celej slovenskej medicínskej a  najmä urologic-
kej obce, ale aj v mene „zástupu“ Tvojich pacien-
tov, ktorým si prinavrátil zdravie resp. dokonca 
zachránil život. 



29

Prajem Ti ešte veľa zdravia, spokojnosti, 
množstvo tvorivých nápadov a v nie poslednom 
rade veľa radosti a spokojnosti v kruhu svojej ro-
diny.

Ad multos annos
 prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

 I. onkologická klinika LFUK a OÚSA
 Bratislava

___________________________
Ku gratulácii sa pripájajú aj členovia 
Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti.
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Prof. MuDr. Július Vajó, Drsc., 80-ročný

Dňa 9. júla 2018 dovŕšil vek 80 rokov význam-
ný slovenský chirurg prof. MUDr. Július Vajó, 
DrSc. Detstvo prežil v  Kopčanoch pri Micha-
lovciach, po maturite na Gymnáziu v Michalov-
ciach pokračoval v štúdiu na Fakulte všeobecné-
ho lekárstva Karlovej univerzity v  Prahe, ktorú 
ukončil v roku 1962 s červeným diplomom.

Prvé chirurgické skúsenosti začal získavať na 
Chirurgickom oddelení v  Michalovciach u  pri-
mára Štefana Kukuru, kde nastúpil po absolvo-
vaní základnej vojenskej služby. Vyššie ambície 
ho viedli k práci na klinickom pracovisku, preto 
po nie ľahkých administratívnych problémoch, 
1.8.1963 nastúpil na Chirurgickú kliniku LF UPJŠ, 
FN v Košiciach. Tu pracoval na pozícii sekundár-
neho lekára a neskôr odborného asistenta. Do-
centom chirurgie sa stal 1.9.1987 a  1.10.1987 
bol menovaný za prednostu Kliniky detskej 
chirurgie LF UPJŠ, FN v Košiciach na báze ktorej 
v roku 1990 bola zriadená II. chirurgická klinika. 
V  roku 1996 bol menovaný prezidentom Slo-
venskej republiky profesorom pre odbor chirur-
gia. Vo funkcii prednostu II. chirurgickej kliniky 
pôsobil do roku 2005.

Jeho odborný a kvalifikačný rast mal vzostup-
nú gradáciu a  po získaní chirurgických špecia-
lizácií I. a  II. stupňa v  roku 1965 a  1970. Svoje 
odborné vzdelanie si doplnil v  roku 1985 špe-
cializáciou z hrudníkovej chirurgie. Jeho záujem 
získať vedomosti, pracovitosť a húževnatosť da-
li podklad pre rozvinutie širokého spektra jeho 
činnosti.

V  počiatkoch svojej odbornej praxe sa ve-
noval invazívnym angiografickým metódam 
a tieto svoje skúsenosti neskoršie zúročil pri rie-
šení akútnych ischemických stavov úrazového 
i  neúrazového pôvodu i  v  riešení chronických 
ischemických postihnutí arteriálneho systému 
angiochirurgickými rekonštrukčnými postupmi.

Bol jedným z  prvých, ktorý svoju pozornosť 
vo Východoslovenskom regióne i  v  rámci Slo-
venska zameral na zavedenie a  štandardizáciu 
liečby porúch srdcového rytmu kardiostimulá-
ciou. Svoje rozsiahle skúsenosti z  tejto oblasti 
zúročil do obhajoby kandidátskej dizertačnej 
práce na tému: „Liečba porúch srdcového rytmu 
kardiostimuláciou“, ktorú úspešne obhájil v ro-
ku 1982. Významne sa podieľal na vytváraní 
cievnych prístupov pre hemodialýzu.

Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa ve-
noval problematike náhlych príhod brušných, 
cievnej chirurgie, detskej chirurgie, parente-
rálnej výžive cestou kanylácie veľkých vén, 

fenestrácii perikardu, hrudníkovej chirurgii, 
problematike benígnych a malígnych ochorení 
pažeráka a  aktuálnym otázkam endokrinochi-
rurgie, kolorektálnej chirurgie a onkochirurgie.

Počas svojho pôsobenia vo funkcii krajské-
ho odborníka pre chirurgiu význačnou mierou 
ovplyvňoval úroveň chirurgickej starostlivosti 
vo Východoslovenskom regióne.

V  rokoch 1996 až 2005 bol hlavným odbor-
níkom pre chirurgiu MZ SR a  v  nie ľahkej eko-
nomickej situácii v zdravotníctve sa významne 
podieľal na riešení metodických a koncepčných 
otázok činnosti a  rozvoja chirurgie v  SR s  ak-
centom na zabezpečenie odbornej a  kvalitnej 
chirurgickej starostlivosti a  liečby najčastejšie 
sa vyskytujúcich ochorení a úrazov vo všetkých 
vekových skupinách a na každej úrovni zdravot-
níckej činnosti, kde sa chirurgická starostlivosť 
poskytuje.

Súčasťou jeho neúnavnej činnosti je peda-
gogika. Popri každodennej práci chirurga sa 
s  láskou a  veľkou trpezlivosťou venoval poslu-
cháčom lekárskej fakulty. Okrem tejto činnosti 
sa v rámci postgraduálu zúčastňuje na doškoľo-
vaní všeobecných lekárov, ale aj chirurgov. Na 
jeho pracovisku sa vystriedali celé mladé gene-
rácie chirurgov v rámci predatestačnej prípravy, 
ktorí v súčasnosti pracujú na zodpovedných po-
stoch chirurgických kliník a oddelení.

Časť svojho plodného života strávil v  noč-
ných hodinách a cez voľné dni a sviatky pri ošet-
rovaní cievnych úrazov i  náhlych angiochirur-
gických príhod. Preto logickým dôsledkom jeho 
snaženia bola obhajoba doktorskej dizertačnej 
práce v roku 1993 na I. lekárskej fakulte Karlo-
vej univerzity v  Prahe z  problematiky náhlych 
angiochirurgických príhod a  akútneho ische-
micko-reperfúzneho syndrómu. Praktická chi-
rurgická činnosť v oblasti všeobecnej chirurgie, 
ale aj v jej nadstavbových oblastiach – v cievnej, 
hrudníkovej a  detskej chirurgii, práca na poli 
pedagogickom ale aj práca na poli vedecko-vý-
skumnom dávali pevný základ, aby náš jubilant 
bol v  roku 1996 prezidentom SR menovaný za 
profesora chirurgie

Profesor Vajó svoje dlhoročné odborné skú-
senosti v  oblasti neodkladnej chirurgie spra-
coval do monografie „Náhle angiochirurgické 
príhody a  akútny ischemicko-reperfúzny syn-
dróm v klinickej praxi“, ktorá vyšla v roku 1996. 
Jeho monografii bola udelená Prémia Literár-
neho fondu SR za rok 1996 a  Kostlivého cena. 
Spolu s prof. Simanom a redakčným tímom bol 

iniciátorom myšlienky vydania učebnice „Princí-
py chirurgie“, na príprave ktorej sa aktívne po-
dieľal a bol jej koeditorom a spoluautorom. Je 
spoluautorom knihy Českí lekári na Slovensku.

Popri všetkej už uvedenej činnosti neza-
nedbával prácu pri organizovaní kongresov 
a  vedeckých podujatí v  rámci Spolku lekárov 
v Košiciach i v celoštátnom meradle. Je členom 
viacerých redakčných rád odbornej tlače a  je 
členom viacerých odborných spoločnosti.

Aktívna je jeho činnosť v  Slovenskej chirur-
gickej spoločnosti kde pôsobil vo funkcii pod-
predsedu. Od roku 1998 bol činný aj v prezídiu 
Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Súčasťou jeho práce bola a  je oponentúra 
množstva kandidátskych a  doktorských dizer-
tačných prác, záverečných správ vedecko-vý-
skumných úloh, ako aj účasť a zodpovednosť pri 
habilitačných a inauguračných pokračovaniach 
v  odbore chirurgia. Bol predsedom komisie 
pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác 
v odbore chirurgia, bol členom komisie pre ob-
hajoby doktorských dizertačných prác v odbore 
chirurgia. Počas aktívnej pedagogickej činnos-
ti bol podpredsedom a  potom aj predsedom 
Spoločnej odborovej komisie pre obhajoby di-
zertačných prác doktorandského štúdia PhD 
v  odbore chirurgia. Bol členom Vedeckej rady 
LF UPJŠ, Vedeckej rady UPJŠ a  v  rokoch 1997 
až 2003 prorektorom pre vedu výskum na UPJŠ 
v Košiciach.

Jubilant je spoluautorom dvoch vysokoškol-
ských učebníc a  skrípt z  odboru chirurgia, au-
torom alebo spoluautorom 158 pôvodných ve-
deckých a  odborných publikácií uverejnených 
v domácej a zahraničnej literatúre, 83 abstrakt 
z odborných a vedeckých podujatí u nás i v za-
hraničí. Ako autor alebo spoluautor predniesol 
446 prednášok na vedeckých a odborných podu- 
jatiach doma i v zahraničí.
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Profesorovi Vajóovi boli udelené nasledov-
né ocenenia a  vyznamenania: 1996 - Prémia 
Literárneho fondu SR za monografiu „Náhle 
angiochirurgické príhody a  akútny ischemicko 
reperfúzny syndróm“, 1996 – Kostlivého cena 
SCHS za tu istú monografiu, 1998 – cena spol-
ku lekárov v  Košiciach za najlepšiu prednášku 
v  roku 1997, 1998 – Zlatá medaila „Propter 
meritam“ za zásluhy o Slovenskú lekársku spo-
ločnosť, 1999 – čestné členstvo Českej chirur-
gickej spoločnosti Českej lekárskej spoločnosti 
J.E.Purkyně, 2003 – medaila Prof. Karla Maydla 
– udelená Českou chirurgickou spoločnosťou, 
2008 – Zlatá medaila UPJŠ, Čestná plaketa T.R. 
Niederlanda a  Medaila profesora Kostlivého, 

profesora Konštantína Čárskeho a  profesora 
Stanislava Čárskeho. 2009 – Čestné členstvo 
Slovenskej chirurgickej spoločnosti SLS, 2009 
– Medaila k 90. výročiu založenia Lekárskej fa-
kulty Univerzity Komenského, Eruditio in terra 
Slovaca, 2010 - člen Čestnej rady Výboru Českej  
chirurgickej spoločnosti, Českej lekárskej spo-
ločnosti J.E.Purkyně, 2010 - Pamätná medaila 
k 90.výročiu vzniku Spolku slovenských lekárov 
v  Bratislave, 2012 – emeritný profesor, 2013 – 
Čestný občan mesta Michalovce, 2017 – Cena 
mesta Košíc. 

Je obdivuhodné, čo môže jeden zanietený 
chirurg za svoj plodný život vykonať. Je tre-
ba zdôrazniť, že pritom všetkom bol vzorom 

v  rodinnom živote a  výchove svojich detí. Je 
vždy prístupný a láskavý ku všetkým spolupra-
covníkom, precízny v plnení pracovných povin-
ností, obetavý k  svojim pacientom a  má stály 
záujem o históriu, literatúru a umenie.

Vážený pán profesor, nad doterajším Vašim 
dielom pri Vašom životnom jubileu sa s  úctou 
skláňajú Vaši žiaci, spolupracovníci, široká lekár-
ska a chirurgická obec i vďační pacienti.

Doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.
prednosta II. chirurgickej kliniky LF

UPJŠ a UN L. Pasteura v Košiciach
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Prof. MuDr. bohumil Chmelík, PhD.,  
emeritný profesor Trnavskej univerzity,  
sa dožíva významného životného jubilea

Profesor Bohumil Chmelík sa narodil 12. au-
gusta 1938 v Trnave v rodine bankového úrad-
níka. Študoval na Lekárskej fakulte Palackého 
univerzity v Olomouci stomatologický študijný 
smer. Atestoval zo stomatológie a pôsobil v za-
riadeniach Okresného ústavu národného zdra-
via v Trnave, napríklad aj v Suchej nad Parnou. 

Profesor Chmelík je verejnosti, laickej i  od-
bornej, známy v  niekoľkých rovinách: ako po-
litik, lekár,  vysokoškolský pedagóg a  umelec. 
V  tej prvej je nielen obyvateľom Trnavy blízky 
ako komunálny politik, propagátor umenia 
a  aktívny člen katolíckej obce. Aktívne sa zú-
častnil politických zmien a v rokoch 1992 – 95 
pôsobil ako poslanec Národnej rady Slovenskej 
republiky, predseda parlamentného Výboru pre 
zdravotníctvo a sociálne veci. Bol spoluautorom 

poslaneckého návrhu zákona o zdravotnom po-
istení. Pôsobil ako riaditeľ nemocnice v Trnave 
a neskôr ako riaditeľ Spolku sv. Vojtecha. Vypra-
coval projekt Dni zdravia a riadil aktivity Zdravé 
mesto Trnava.

Výrazne prispel k  formovaniu novej generá-
cie manažérov zdravotníctva. Ako vedúci Kated-
ry zdravotníckeho manažmentu Fakulty zdra-
votníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity 
v Trnave od roku 1995 vychoval stovky študen-
tov, ktorí pomaly nastupujú do zodpovedných 
funkcií na Slovensku i  vo svete. Odovzdal im 
svoje skúsenosti z  praxe, najmä z  riadenia ne-
mocnice založenej na politike kvality, aj z pôso-
benia v zdravotnej poisťovni. Zároveň sa s nimi 
delí aj o  vedomosti získané na študijných po-
bytoch v Rakúsku, Taliansku, USA a Holandsku. 

V tejto činnosti pokračuje aj ako emeritný pro-
fesor. Prof. Chmelík je organizátorom a  garan-
tom konferencií Ochrana života, v  tomto roku 
sa koná sedemnásty ročník. Za tieto aktivity bol 
ocenený Cenou Antona Neuwirtha.

Jeho činnosť na poli kultúry ocenilo mesto 
cenou za významnú činnosť v  rozvoji kultúry 
mesta, osobitne za propagáciu diela sochára 
Jána Koniarka a maliara P. Teodora Tekela OFM. 
Z básnickej tvorby je potrebné spomenúť zbier-
ky poézie („V šere ticha“, „Sedem textov“ a „Dé-
mon kýs“) a divadelnú hru „Záhrada spomienok 
Jána Koniarka“.

Spolu s manželkou Ilzou vychovali dcéru, kto-
rá pôsobí ako profesorka anglického jazyka na 
gymnáziu.

Vážený pán profesor, milý Bohuš, v mene Tvo-
jich spolupracovníkov Ti prajeme pevné zdravie 
a ešte veľa tvorivého elánu.

Prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.
Katedra verejného zdravotníctva 
a celá FZaSP Trnavskej univerzity
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blahoželania jubilantom – členom sLs
Prezídium Slovenskej lekárskej spoloč-

nosti (SLS) a  redakcia časopisu Monitor 
medicíny SLS srdečne blahoželá všetkým 
členom Slovenskej lekárskej spoločnosti, 
ktorí sa v  tomto roku dožívajú okrúhleho 
alebo lomeného životného jubilea. 

Sme radi, že ste sa stali našimi členmi a ďa-
kujeme Vám za priazeň, ktorú k  nám precho-
vávate. Vážime si a oceňujeme prácu tých, ktorí 
sa na princípe dobrovoľnosti zapájajú do akti-
vít organizačných zložiek SLS a prispievajú tým 
k rozvoju medicínskych odborov a sústavného 
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, tým 
i k zvyšovaniu kvality poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti. Osobitne ďakujeme tým, ktorí 
v  rôznych volených funkciách v orgánoch SLS 

dôstojne a  úspešne reprezentujú SLS, jej od-
borné spoločnosti a spolky doma a v zahraničí. 

Prajeme Vám, aby sa Vám darilo v osob-
nom i profesijnom živote a mohli ste sa v dob-
rom zdraví tešiť z  výsledkov Vašej odbor-
nej, vedeckej a pedagogickej práce. Želáme 
si, aby ste sa naďalej mohli podieľať na pl-
není poslania a  cieľov Slovenskej lekárskej 
spoločnosti a jej organizačných zložiek. 

Za Prezídium SLS a redakciu časopisu Moni-
tor medicíny SLS 

Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, MPH 
prezident SLS a šéfredaktor MM SLS

Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc. 
vedecký sekretár SLS a vedúci odborný redaktor MM SLS

Poznámka:
Redakcia časopisu „Monitor medicíny SLS“ 
si Vás dovoľuje informovať, že v  súvislos-
ti s  platnosťou nového zákona o  ochrane 
osobných údajov (č. 18/2018 Z.z.) a  GDPR 
(Všeobecného nariadenia Európskeho par-
lamentu a Rady EÚ č. 216/679 z 27.04.2016) 
nemôžeme bez súhlasu našich členov 
zverejňovať ich osobné údaje (meno, 
priezvisko a tituly) ani pri ich životných ju-
bileách od 50 rokov a každých ďalších 5 ro-
kov veku, tak ako sme to robili v minulosti. 
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Zomrel prof. MuDr. Jaroslav blahoš, Drsc., ...

S  hlbokým zármutkom sme prijali správu 
o  tom, že nás 27. novembra 2018 opustil mi-
moriadne vzácny človek, dlhoročný predseda 
a čestný predseda Českej lekárskej spoločnosti 
J.E.P., pán prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. 

Nielen Česká lekárska spoločnosť JEP a Slo-
venská lekárska spoločnosť, ale celá lekárska 
obec v  Čechách a  na Slovensku stráca odcho-
dom prof. Blahoša výnimočnú osobnost‘, ktorý 
ju dôstojne a  úspešne reprezentoval po mno-
hé roky. Ako medzinárodne uznávaná odborná 
autorita významne prispel nielen k jej rozvoju, 
ale i k rozvoju českej, československej, sloven-
skej a svetovej medicíny.

Prof. Blahoš si výsledkami svojej odbornej, 
vedeckej a pedagogickej práce, organizačnými 
schopnost‘ami, mimoriadne citlivým a priateľ-
ským prístupom v  komunikácii a  diplomatic-
kým taktom získal srdcia mnohých, i náš obdiv 
a uznanie.

Mimoriadne si vážime jeho zásluhy na 

zachovaní a  prehlbovaní tradície úzkej spolu-
práce ČLS JEP so Slovenskou lekárskou spo-
ločnosťou a  jej odbornými spoločnosťami, 
jeho prínos v  oblasti rozvoja ďalšieho sústav-
ného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov 
v oboch krajinách.

Prof. Blahoš sa trvale zapísal aj do histórie 
Českej lekárskej spoločnosti JEP a  Slovenskej 
lekárskej spoločnosti. Patril k  elite českého 
národa. Dielo, ktoré vytvoril, jeho myšlienky, 
postoje a odkazy majú trvalú hodnotu a sú ak-
tuálne nielen pre súčasnosť, ale i  budúcnosť. 
Potvrdením toho je aj skutočnosť, že prof. Ja-
roslav Blahoš bol v septembri 2018 slávnostne 
uvedený do Dvorany slávy slovenskej medicíny 
ako prvý český lekár.

Vyjadrujeme našu hlbokú sústrasť a účasť na 
žiali, ktorú adresujeme aj jeho rodine, priate-
ľom a spolupracovníkom.

V našich spomienkach si prof. Blahoša bude-
me vždy pripomínať s úctou a vďakou. 

Česť jeho pamiatke!
Za Prezídium SLS  

Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, MPH
prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti
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opustil nás významný slovenský  
fyziológ a psychiater profesor  
MuDr. Vladislav Zikmund, Drsc. 

Profesor Vladislav Zikmund sa narodil 
2.2.1925 v  Žiline. Medicínu vyštudoval na Le-
kárskej fakulte UK v Bratislave. V období rokov 
1951-1954 pracoval ako odborný asistent na 
Psychiatrickej klinike LF UK. Od r. 1954, keď za-
čal pracovať v  Laboratóriu klinickej fyziológie 
vyššej nervovej činnosti človeka, bola jeho ve-
decká kariera spätá so Slovenskou akadémiou 
vied. Po obhajobe kandidátskej dizertačnej 
práce (1960) sa habilitoval na docenta psychiat-
rie (1967). R. 1986 napísal a obhájil dizertačnú 
prácu doktora vied a r. 1991 bol menovaný pro-
fesorom psychiatrie. Ako zástupca externého 
riaditeľa bol poverený vedením Ústavu normál-
nej a patologickej fyziológie SAV (1965 -1969). 

Vo svojej vedeckej práci sa zameriaval hlav-
ne na výskum fyziologických základov a preja-
vov psychických funkcií v činnosti mozgu a na 
výskum pôsobenia psychických podnetov na 
ľudský organizmus z hľadiska zdravia a chorôb. 
Už v  počiatkoch svojej vedeckej práce v  SAV 
vypracovali spolu s  doc. MUDr. I. Ruttkayom-
-Nedeckým, DrSc., metódu, pomocou ktorej 
skúmali vzťahy medzi nervovou a  psychic-
kou zdatnosťou človeka a vznikom a vývojom 
telesných chorôb a  porúch. Skúmaním urči-
tých osobnostných charakteristík človeka pre 
vznik somatických chorôb predstihli viac ako 

o  desaťročie takéto zameranie v  medzinárod-
ných výskumoch. Roku 1969 založil Oddelenie 
psychofyziológie, ktorú takto etabloval ako 
novú vedeckú disciplínu na Slovensku. R. 1990 
sa stal vedúcim Oddelenia fyziológie mozgu. 
Z  veľkej časti v  medzinárodných časopisoch 
a  zahraničných knižných publikáciách uverej-
nil vyše 200 vedeckých a odborných prác a má 
množstvo publikácií v oblasti popularizácie ve-
deckých poznatkov. V medzinárodnej literatúre 
ako prvý opísal elektrofyziologické prejavy psy-
chickej činnosti – zrakovej predstavy pohybu 
(1964). Je spoluautorom viacerých učebníc pre 
lekárske fakulty a  autorom niekoľkých vedec-
kých a  odborných monografií. Stal sa členom 
viacerých medzinárodných spoločností a inšti-
túcií. Okrem iného ho zvolili za člena Royal So-
ciety of Medicine (London), International Brain 
Research Organization, pôsobil v  redakčných 
radách viacerých medzinárodných časopisov.

Profesor Zikmund bol jedným zo zakladajú-
cich členov Medzinárodného kolégia pre vyš-
šiu nervovú činnosť (Collegium Internationale 
Activitatis Nervosae Superioris), medzinárod-
nej vedeckej spoločností pre skúmanie neu-
robiológie správania, integratívnu fyziológiu 
a  psychosomatické vzťahy. Významne prispel 
k  založeniu tradície bianuálnych európskych 

konferencií o pohyboch očí a funkciách mozgu, 
čo uvádzajú viaceré medzinárodné monogra-
fie v  tejto oblasti. Prof. Zikmund sa dlhodobo 
angažoval v  štruktúrach Slovenskej lekárskej 
spoločnosti. Bol členom jej Prezídia, predse-
dom Komisie pre hraničné a neoverené metó-
dy v medicíne a predsedom Komisie pre medi-
cínsku etiku. Dlhé roky bol voleným predsedom 
Spoločnosti pre vyššie funkcie mozgu SLS 
a hlavným organizátorom mnohých vedeckých 
podujatí v Československu, neskôr v Slovenskej 
republike. Bol členom výborov Slovenskej psy-
chiatrickej a  tiež aj neurologickej spoločnosti 
SLS. Za výsledky svojej vedeckej, odbornej a or-
ganizačnej práce získal od Lekárskej fakulty, 
SAV a SLS rad ocenení až po tie najvyššie. 

S profesorom Zikmundom, ktorý bol mojím 
školiteľom, som po skončení ašpirantúry spo-
lupracoval temer 40 rokov. Bol priamy, nikdy 
nekľučkoval, hovoril k  veci. To nebolo veľmi 
po chuti viacerým nadriadeným. Zrušili mu 



32

oddelenie, odvolali ho z  funkcie koordináto-
ra dôležitého medicínskeho výskumu v  celej 
ČSSR a nedovolili mu vycestovať do Japonska, 
napriek tomu, že pozývatelia hradili všetky ná-
klady. Zažil toho viac. Prof. Zikmund sa dokázal 
preniesť cez tieto protivenstvá s  jeho povest-
nou vetou: „...ako hovoril baťko Škultéty – nuž 
čo!“ Neprajníci nedokázali narušiť dôveru od-
bornej verejnosti, ktorá si ho vážila. 

S  prof. Zikmundom som diskutoval ku kaž-
dej prednáške i  práci, ktoré som pripravoval. 
Boli to neoceniteľné rozhovory, ktoré mi dali 
veľa do života. Diskutovali sme nielen o  kon-
krétnej práci, ale aj o mnohých obecných prob-
lémoch, o smerovaní výskumu v oblasti, ktorá 
nás zaujímala, o budúcnosti pracoviska, samo-
zrejme aj  medicíny, ale aj o  umení, knihách, 
hudbe, obrazoch. Prof. Zikmund nielen maľo-
val (mal viacere výstavy svojich obrazov), ale 
písal aj básne, knihy pre širokú verejnosť o ve-
de, zdraví i  životnom prostredí, aj zamyslenia 
o mnohých našich každodenným problémoch 
a postojoch k nim. Svojho času založil a viedol 
na Slovensku Spoločnosť pre kritické myslenie. 
Niet divu, že aj pre jeho syntetizujúci filozofic-
ký prístup k  riešeniu problémov uviedli pána 
profesora r. 2015 do Dvorany slávy slovenskej 
medicíny. Boli sme v osobnom kontakte a pro-
fesora Zikmunda som ešte necelý mesiac pred 
jeho odchodom doma navštívil. Ako vždy, roz-
hovor s ním bol zážitkom i poučením. Mnohým 
z nás bude chýbať, mne naozaj veľmi. 

Česť Vašej pamiatke, pán profesor! 
Fedor Jagla v mene spolupracovníkov 

Za profesorom 
MuDr. Vladislavom 
Zikmundom, Drsc.

V mene Prezídia Slovenskej lekárskej spoloč-
nosti (SLS), jej členov a blízkych priateľov, ktorí 
sa stretávali po mnohé roky s prof. MUDr. Vla-
dislavom Zikmundom, DrSc., sa rozlúčil v  bra-
tislavskom krematóriu 28.9.2018 prof. MUDr. 
Igor Riečanský, DrSc. Zosnulému vyslovil hl-
bokú vďaku za celoživotnú prácu, za všetko, čo 
v  prospech slovenskej medicíny vykonal. En-
cyklopedickými vedomosťami a životnými skú-
senosťami umocnenými vzácnym intelektom 
s filozofickou kritickou hĺbavosťou bol radcom 
a  pomocníkom pri prekonávaní tak profesio-
nálnych, ako aj osobných problémov. Vytváral 
vzácnu atmosféru tolerancie, porozumenia, 
láskavosti, dôvery a  istoty, čo môže dosiahnuť 
iba zrelý, citlivý,  morálne a  charakterovo čistý 
človek – vedec, lekár, psychiater, psychológ a fi-
lozof v jednej osobe. Jeho intelekt umocnilo na-
viac umelecké nadanie – predovšetkým vysoko 
kultivovaná výtvarná a básnická tvorba.

Profesor Zimund bol za výnimočný a  trva-
lý vklad do pokladnice slovenskej medicíny 
ocenený najvyššími poctami SLS, vrátane uve-
denia do Dvorany slávy slovenskej medicíny 
(2015). Prof. V. Zikmund stál pri zakladaní Klubu 
SAPIENTIA na Lekárskej fakulte Univerzity Ko-
menského, združujúceho od r. 2002 významné 
pedagogické a vedecké osobnosti fakulty. Pod-
statným podielom prispel k  vysokej odbornej 
a spoločenskej úrovni pravidelných mesačných 

stretnutí. Ako 
harmonická a vy-
vážená osobnosť 
nezabúdal na 
telesnú kultúru, 
výborne lyžoval. 
Patril do jadra 
kolektívu, ktorý 
združoval výbor-
ných prvoligo-
vých basketbalis-
tov VŠ Bratislava, 
zväčša absolven-
tov lekárskej fakulty na čele so zakladateľom 
prof. Kukurom. Priateľské pozápasové každo-
týždenné stretnutia boli pre nás mladších výni-
močné, pretože formovali myslenie, svetonázor 
aj postoje. Bola to nefalšovaná odborná a mo-
rálna škola života. Po viac ako 40 rokoch nás 
protagonisti stretnutí (prof. M. Horňák, prof. L. 
Rozsíval, prof. S. Cagáň, doc. M. Semjan, doc. M. 
Tichý a  ďalší) nenávratne opúšťajú - prof. Zik-
mund je posledný z nich. 

Vzácny priateľu, vážený pán profesor, milý 
Vladko, zaradil si sa medzi legendy slovenskej 
medicíny. Ďakujem ti za všetku prácu, ktorú si 
vykonal v  prospech Slovenskej lekárskej spo-
ločnosti, pre nás všetkých. Odkaz Tvojho celoži-
votného diela vytvoreného v nežičlivých spolo-
čenských podmienkach pri uchovaní vlastného 
presvedčenia a dodržaní morálnych zásad bu-
de trvale ukazovať správny smer nasledujúcim 
generáciám lekárov.

 Igor Riečanský
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spomienka na profesora  
MuDr. Miroslava Mydlíka, Drsc., 1932–2018

Profesor MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., na-
rodil sa 21. júla 1932 v Košiciach a 6. septem-
bra 2018 nás navždy opustil. Bol jednou z naj-
významnejších osobností slovenskej medicíny 
druhej polovice 20. a  začiatku 21. storočia. 
Profesor MUDr. M. Mydlík, DrSc., bol v širokom 
zmysle internista – nefrológ. Celý svoj život ve-
noval práci, ovplyvnil rozvoj československej, 
ako aj slovenskej medicíny.

Miroslav Mydlík po maturite na gymnáziu 
v  Košiciach pokračoval v  štúdiu na Lekárskej 
fakulte Karlovej Univerzity v Prahe. Po promó-
cii (1957) začal pracovať vo Fakultnej nemoc-
nici KÚNZ v  Košiciach, dva roky na Oddelení 
pre choroby infekčné a  od r. 1959 do r. 1997 
na IV. internej klinike Fakultnej nemocnice L. 
Pasteura (FN LP) a Lekárskej fakulty Univerzi-
ty P. J. Šafárika (LF UPJŠ). Od r. 1997 – až do 
odchodu do dôchodku (2003) pracoval na 
Nefrologickej klinike UN LP a  LF UPJŠ, kto-
rej bol zakladateľom. Na IV. internú kliniku sa 

vrátil r. 2008 ako nefrológ. Popri tom pracoval 
na Ústave experimentálnej medicíny LF UPJŠ 
ako samostatný vedecký pracovník. Celý život 
prednášal na LF UPJŠ pre študentov lekárskej 
fakulty v slovenskom aj anglickom jazyku. Je-
ho hlavným odborným zameraním bolo vnú-
torné lekárstvo a  špecializácia nefrológia. Po 
atestáciách z  vnútorného lekárstva obhájil 
kandidátsku dizertačnú prácu z  klinickej ne-
frológie (1971). Ako prvý na Slovensku (1973) 
urobil aj nadstavbovú atestáciu z klinickej ne-
frológie. Doktorom lekárskych vied sa stal na 
LF UK v Prahe (1984). Za docenta vnútorného 
lekárstva bol habilitovaný až roku 1990, lebo 
mu to režim neumožnil. Za univerzitného pro-
fesora pre vnútorné lekárstvo bol menovaný 
prezidentom Česko–Slovenskej republiky V. 
Havlom roku 1992.

Počas svojho života pôsobil ako odbor-
ný asistent na LF UPJŠ, ako ordinár a  vedúci 
dialyzačného strediska na I. resp. IV. internej 

klinike, ako prednosta IV. internej kliniky (1992 
– 1997) a Nefrologickej kliniky (1997 – 2003). 
Zastával funkciu prorektora UPJŠ pre medziná-
rodné vzťahy (2004 – 2007), funkciu hlavného 
odborníka MZd SR pre nefrológiu (1994–2007) 
a bol vedúcim Subkatedry nefrológie a dialý-
zy SPAM v  Bratislave (1991 – 2003). Konti-
nuálne vykonával pregraduálnu a  postgra-
duálnu vzdelávaciu činnosť. Vyškolil mnoho 
lekárov–nefrológov, skúšal na atestáciách ako 
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dlhoročný predseda atestačnej komisie. 
Okrem toho bol predsedom Spolku lekárov 

v Košiciach (1990 – 2003). Počas tohto obdo-
bia sa čiastočne zmenila organizačná štruk-
túra vedeckých pracovných schôdzí Spolku. 
Jednotlivé vedecké pracovné schôdze mali 
spoločného koordinátora. Raz ročne boli do 
programu zaradené správy zo zahraničných 
konferencií a kongresov, na ktorých sa aktívne 
zúčastnili členovia Spolku. Z  iniciatívy Spolku 
začala roku 1996 spolupráca so Spolkom slo-
venských lekárov v  Bratislave, ktorej výsled-
kom boli spoločné vedecké pracovné schôdze 
striedavo v Bratislave a Košiciach.

Spolok lekárov v Košiciach pokračoval pod 
vedením prof. Mydlíka v tradícii organizovania 
Východoslovenských lekárskych dní (VLD), 
ktorých zakladateľom bol prof. MUDr. Franti-
šek Pór. Spolu zorganizoval 13 VLD v  Novom 
Smokovci (Vysoké Tatry) spoločne so Spol-
kom spišských lekárov v  Poprade a  so Spol-
kami lekárov košického a  prešovského kraja. 
Predsedovia a  sekretári týchto Spolkov leká-
rov vždy prerokovali organizačné, metodické 
a  ekonomické otázky. Prof. Mydlík ich nabá-
dal k  organizovaniu vedeckých pracovných 
schôdzí a k  stálemu zvyšovaniu ich odbornej 
úrovne. Prof. Mydlík zaviedol niekoľko nových 
prvkov do VLD: Okrem jubilejných XXX. a XL. 
VLD všetky boli zorganizované s  niektorou 
odbornou spoločnosťou Slovenskej lekárskej 
spoločnosti; r. 1992 boli do programu VLD za-
radené aj prednášky na vývesných paneloch; 
témy postgraduálnych prednášok, ale aj pre-
zentácie vedeckovýskumných výsledkov sa 
vyberali s  prihliadnutím na možnosti prísluš-
nej odbornej lekárskej spoločnosti; od r. 1994 
bola každoročne vyhodnotená najlepšia pred-
náška na vývesnom paneli, ktorá bola ocene-
ná; na všetkých VLD mali účastníci k dispozícii 
súhrny prednášok a od XXXIV. VLD boli súhrny 
prednášok uverejnené aj v  časopise Sloven-
ský lekár; na VLD boli prizývaní aj zahraniční 
prednášatelia napr.: prof. P. Schweitzer (USA), 
prof. G. Bellinghieri (Messina, Taliansko), prof. 
V. Savica (Messina, Taliansko), prof. D. Falken-
hagen (Krems. Rakúsko), MUDr. Judith Walter 
(Budapešť, Maďarsko), prof. P. Svačina a MUDr. 
H. Svačinová (Brno) a iní.

Prof. Mydlík ako predseda SL–KE inicioval 
a od r. 1994 každoročne organizoval memoriál 
prof. MUDr. Františka Póra, zakladateľa a prvé-
ho prednostu Internej kliniky v  Košiciach. 
V  organizácii pokračoval až po 25. memoriál 
(16.4.2018; program na jubilejný memoriál 
ešte zostavil, ale už sa na ňom nezúčastnil pre 
vážne ochorenie).

Prof. MUDr. M. Mydlík, DrSc., bol jedným 
zo zakladateľov Nefrologickej sekcie Sloven-
skej internistickej spoločnosti (1969); roku 
1963 uskutočnil prvú perkutánnu obličkovú 
biopsiu; roku 1966 založil dialyzačné stredisko 
na I. teraz IV. internej klinike UN LP, ktoré v ro-
ku 1970 a 1990 rozšíril a posunul na kvalitatív-
ne vyššiu úroveň; v období rokov 1966–2003 

zaviedol všetky druhy liečby nahradzujúce 
funkcie obličiek; roku 1977 uskutočnil prvú 
hemoperfúziu cez aktívne uhlie (prvú v  Čes-
ko–Slovensku); na jeho podnet bola v  roku 
1997 založená Nefrologická klinika LF UPJŠ 
a UN LP (prvá v SR). 

Za veľmi záslužnú činnosť prof. Mydlíka 
v  rámci SLS sa považuje založenie organizá-
cie zdravotných sestier. Už pred 28 rokmi pri-
šiel s iniciatívou založiť Sekciu nefrologických 
sestier. V  tejto iniciatíve pokračovala Mgr. A. 
Ondová, staničná sestra dialyzačného stre-
diska IV. internej kliniky v  Košiciach, ktorá sa 
stala prvou prezidentkou tejto organizácie 
a vo funkcii zotrvala 20 rokov. Prof. Mydlík bol 
mentorom sestier, viedol ich, učil ich predná-
šať a  publikovať aj  organizovať konferencie. 
Prof. Mydlík sa mnoho rokov zúčastňoval na 
sesterských konferenciách, vždy mal úvodný 
aj záverečný prejav. Nikdy ich nezabudol po-
chváliť a povzbudiť do ďalšej práce.

Prof. M. Mydlík bol mimoriadne publikačne 
aktívny. Na domácich a medzinárodných kon-
gresoch predniesol viac ako 790 prednášok. 
Počet publikácií v  domácich a  zahraničných 
odborných časopisoch prevýšil 450. Prvá pub-
likácia prof. Mydlíka bola v  časopise Vnitřní 
Lékařství (1961). Mal mimoriadny vzťah ku 
klinickej biochémii a k práci v laboratóriu. Väč-
šina jeho pôvodných prác mala klinicko–bio-
chemické zameranie a  boli z  Nefrologického 
laboratória I. neskôr IV. internej kliniky resp. 
Nefrologickej kliniky. Bol spoluautorom prvej 
slovenskej monografie „Nefrológia“ (Dzúrik R., 
Šašinka M., Mydlík M., Kovács L. et al., Bratisla-
va: Herba, 2004, 877 s.). S prof. Vajóom spolu-
editovali knihu „História Univerzitnej nemoc-
nice Louisa Pasteura v  Košiciach“. Roku 2004 
mu bol udelený titul „emeritný profesor“ UPJŠ 
v  Košiciach. Bol čestným členom Slovenskej 
a  Českej lekárskej spoločnosti,  čestným čle-
nom Slovenskej, Českej a Poľskej nefrologickej 
spoločnosti a Slovenskej internistickej spoloč-
nosti. Prof. Mydlík bol členom redakčných rád 
troch zahraničných odborných časopisov, čle-
nom výboru Medzinárodnej spoločnosti pre 
históriu nefrológie. V septembri 2016 podporil 
založenie Európskej spoločnosti emeritných 
profesorov v Aténach, kde mal vyzvanú pred-
nášku a bol zvolený do výboru novozaloženej 
spoločnosti.

Inicioval udelenie titulu „Doctor honoris 
causa“ UPJŠ siedmim významným svetovým 
nefrológom. R. 2001 inicioval a zrealizoval pa-
mätník významnému spisovateľovi Franzovi 
Kafkovi v  Tatranských Matliaroch a  zorgani-
zoval 8 medzinárodných medicínsko–  literár-
nych sympózií v Tatranskej Lomnici, ktoré boli 
venované tomuto spisovateľovi. R. 2016 inicio-
val odhalenie pamätnej tabule Franzovi Kaf-
kovi v  Sátoraljaújhelyi (Maďarsko). V  novem-
bri 2017 vyšla kniha „Tuberkulóza pľúc Franza 
Kafku. Vplyv choroby na jeho literárnu tvorbu“ 
(M. Mydlík, K. Derzsiová, Košice: Lagarto, 2017, 
87 s.).

Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., dostal 
za svoju prácu celý rad vyznamenaní. Najdô-
ležitejšie sú Medaila americkej organizácie 
„National Kidney Foundation“ (1994); Medai-
la „Sigillo Magno“ Univerzity v Bologni, „Zlatá 
oblička“ Slovenskej nefrologickej spoločnosti 
(2002); Čestná cena akad. T. R. Niederlanda 
SLS (2009); Zlatá medaila LF UPJŠ v Košiciach 
(2008); „Prémia za celoživotný prínos pre le-
kárske a  biologické vedy“ Literárny fond SR 
(2014). 8.12.2015 bol uvedený do „Dvorany 
slávy slovenskej medicíny“ v  Bratislave. Dňa 
27. septembra mu bola udelená medaila in 
memoriam pri príležitosti 70. výročia založe-
nia Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Veľavážený pán profesor MUDr. Miroslav 
Mydlík, DrSc., milý Mirko, lúčime sa s Tebou 
ako s  jedným z  najvýznamnejších klinických 
nefrológov na Slovensku. Lúčime sa s  Tebou 
v  mene Tvojich spolupracovníkov, priateľov, 
známych, celej internistickej a  nefrologickej 
spoločnosti a  v  neposlednom rade v  našom 
mene. Ostaneš navždy v našej pamäti ako náš 
nezištný priateľ a  spolupracovník pri rozvoji 
nefrológie v  bývalom Česko–slovensku a  na 
Slovensku. Tvojím odchodom strácajú sloven-
skí aj českí nefrológovia a  široká medicínska 
verejnosť vzácneho a  výnimočného človeka, 
na ktorého nemožno zabudnúť a  ktorého si 
budeme vždy s úctou a vďakou pripomínať.

 Česť Tvojej pamiatke!

 Ing. Katarína Derzsiová
 Prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc. 

Na poslednej rozlúčke s  prof. Mydlíkom sa 
zúčastnil celý rad významných osobností zo 
spoločenského, akademického aj lekárske-
ho prostredia. Z  ich smútočných príhovorov 
a kondolenčných listov vyberáme:

Podpredseda Vlády SR pre investície 
a  informácie p. Richard Raši sa lúčil s  prof. 
Mydlíkom nielen ako s  vynikajúcim odborní-
kom a  organizátorom lekárskeho odborného 
života v Košiciach, ale aj ako so svojim učite-
ľom, osobnosťou, ktorá ostane navždy zapísa-
ná v dejinách slovenskej medicíny.

Prezident Slovenskej lekárskej spoloč-
nosti dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., 
MPH, MHA, pripomenul najvýznamnejšie 
míľniky jeho diela a vysoko ocenil jeho prínos 
pre Slovenskú lekársku spoločnosť, ktorú vzor-
ne reprezentoval, budoval a rozvíjal, za čo mu 
boli udelené najvyššie pocty SLS.

Za Univerzitu P.J. Šafárika v Košiciach sa 
lúčil rektor prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., 
ktorý v  mene všetkých pracovníkov, ale aj 
študentov univerzity vyjadril hlbokú sústrasť 
k  odchodu tejto významnej osobnosti so ši-
rokým ľudským záberom a  pozoruhodnými 
životnými skúsenosťami, ktoré pretavoval do 
svojej práce na prospech všetkých. 

Za Slovenskú nefrologickú spoločnosť 
vystúpila prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc., 
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prezidentka, ktorá sa rozlúčila s prof. Mydlí-
kom v  mene spoločnosti a  všetkých sloven-
ských nefrológov. Dielo a  vzor prof. Mydlíka 
ovplyvnili rozvoj česko–slovenskej a  sloven-
skej medicíny ale aj osudy mnohých lekárov aj 
pacientov. Odchodom prof. Mydlíka strácajú 
slovenskí nefrológovia a široká medicínska ve-
rejnosť vzácneho a  výnimočného človeka na 
ktorého nemožno zabudnúť a  ktorého si bu-
deme vždy s úctou a vďakou pripomínať.

Z rozlúčkového prejavu MUDr. Anny To-
kárčikovej za spolupracovníkov IV. internej 
kliniky UNLP, kde prof. Mydlík strávil podstat-
nú časť svojej pracovnej kariéry, rezonuje citát 
francúzskeho filozofa Montesquieua: „Ľudia, 
ktorí sa radi vzdelávajú, nie sú nikdy nečinní“, 
ktorý charakterizoval pána profesora. Bol a na-
trvalo ostane jednou z  najväčších osobností 
slovenskej medicíny, bol a ostane kapacitou aj 
v celosvetovom meradle. Bol osobnosťou s vy-
sokým morálnym kreditom, širokými osob-
nými záujmami. Tí, ktorí s  ním boli v  užšom 
pracovnom kontakte oceňovali jeho osobitý 
humor. Na záver zazneli aj slová autora, ktoré-
ho mal prof. Mydlík veľmi rád – Franza Kafku: 
«Ten, kto si zachová schopnosť vnímať krásu, 
nikdy nezostarne».

Kondolenciu v mene významných sveto-
vých nefrológov a  dr. honoris causa UPJŠ 
podpísali prof. Shaul Massry (Los Angeles, 
USA), prof. Joel Kopple (Los Angeles, USA), 
prof. Horst Klinkmann, (Rostock, SRN), prof. 
Natale G. De Santo (Napoli, Taliansko), prof. 
Guido Bellinghieri (Messina, Taliansko), prof. 
Vincenzo Savica (Messina, Taliansko), prof. 
Andrzej Wiecek (Katowice, Polsko), prof. Bo-
lek Rutkowski (Gdansk, Polsko), prof. Janusz 
Ostrovski (Wloclawek, Polsko), prof. Tomas 
Ganz (Los Angeles, USA), prof. Peter Ganz (San 
Francisko, USA), prof. Garabed Eknoyan (Hous-
ton, USA) a prof. Pavol Schweitzer (New York, 
USA).

Osobitne emotívne zazneli slová prof. 
Olivera Rácza, CSc. (uvádzame v pôvodnom 
znení): 

Drahý Miro, v momente, keď sa Tvoje srdce 
zastavilo, sa zastavilo aj srdce Spolku lekárov 
v Košiciach a celej Slovenskej lekárskej spoloč-
nosti. Tie naše symbolické srdcia však zastali 
len na krátku dobu, pretože boli okamžite re-
suscitované Tvojim duchom... 

Tvoje zásluhy v  nefrológii, v  internej me-
dicíne, v  rámci činnosti Slovenskej lekárskej 
spoločnosti a  Spolku lekárov v  Košiciach sa 
dajú vymenovať, podobne ako sa dá spočítať 
Tvoja publikačná, prednášková, či organizačná 
činnosť a počet citácii. Nedá sa však vymeno-
vať a  spočítať Tvoj duchovný odkaz pre našu 
generáciu a ďalšie generácie (nielen) lekárov. 
Ide o  odkaz, ktorý nám dáva silu realizovať 
a  rozvíjať naše povolanie od Hippokrata po 
Harveya, Semmelweisa a ostatných velikánov 
medicíny. Alebo – ak ostaneme doma – je to 
odkaz Apusa, Koreca či Kňazovického, ktorých 
si dobre poznal a  s  ktorými si spolupracoval. 

Bez nich a bez Teba by košická škola medicíny 
nebola tam, kde dnes je. 

Telo je smrteľné, ale duša nie. Tá Tvoja je tu 
s nami aj v tomto momente a ja počujem, ako 
mi hovoríš, kto bude prednášať na nasledujú-
cich Východoslovenských lekárskych dňoch, 
na Pórovom memoriáli, v Ruskove pre lekárov 
prvého kontaktu. Hovoríš mi o tom, čo bude-
me spolu vyšetrovať a potom publikovať, ko-
ho by sme mali navrhnúť na cenu SLS alebo 
na udelenie doctor honoris causa UPJŠ. Asi to 
nepočujem len ja, ale všetci, ktorí ťa prišli od-
prevadiť na poslednej ceste... 

Drahý Miro, lúčime sa s  Tvojim telom, ale 
nie s Tvojim duchom. V tejto smutnej chvíli Ti 
sľubujeme, že Tvoj odkaz budeme ďalej rozví-
jať, odovzdáme ho ďalším generáciám lekárov 
študentov – aj tým, ktorí práve nastupujú na 
našu Alma mater. Aby o mnoho rokov neskôr, 
keď niekto z  našich študentov bude predná-
šať výsledky svojej vedeckej práce na veľkom 
kongrese – hocikde na svete, ak sa niekto z prí-
tomných opýta „Kde sú tie Košice?“ Každému 
bolo jasné, že to je to mesto na východe Slo-
venska, kde kedysi pracoval Miro Mydlík... 

habent sua fata libelli...
Sudičky nám vybrali spoločnú cestu, často 

sme sa schádzali, inokedy sme sa nevideli. 
Obaja synkovia z lekárskych rodín sme sa z Ko-
šíc v r.1938 premiestnili do Prešova, tam sme 
sa stretli až po 1. triede gymnázia (ako dobrí 
katolíci) na Evanjelickom kolégiu. Po vojne 
sme študovali na rôznych gymnáziách v Koši-
ciach. Spájala nás láska ku „krásnej“ literatúre 
a  k  dejinám umenia. Mirko preferoval v  tom 
čase Anatola Francea, v iróniou presiaknutých 
dielach. Koncom päťdesiatych rokov sme veľa 
diskutovali o štúdiu dejín umenia. V tom čase 
komunisti znevažovali dokonca aj režimu po-
platných autorov a  tak štúdium umenovedy 
sa zdalo byť absurdným. Začali sme študovať 
medicínu v Košiciach. Mirkov záujem sa začal 
sústreďovať na dielo Franza Kafku. Aj táto sku-
točnosť viedla Mirkove kroky k ďalšiemu štú-
diu (klinických predmetov) v Prahe. Uprostred 
päťdesiatych rokov nás spoločne potešili zme-
ny v  kultúrnej atmosfére. Objavila sa revue 
„Světová literatura“, v  divadlách nás fascino-
vali hry Friedricha Durrenmata a  Tennessee 
Williamsa. V  poľskom kultúrnom stredisku 
v Prahe sme videli prvé filmy Andrzeja Wajdu, 
vznikali divadlá „malých foriem“, z ktorých do-
minoval Semafor. 

Neskôr Mirko obdivoval postavu Jára Cimr-
mana, videl všetky divadelné predstavenia 
o tomto neznámom „géniovi českého národa“. 
Z Košíc bol ochotný cestovať zvlášť na každú 
novú premiéru v Divadle Járy Cimrmana. Za-
ujal ho Jaroslav Foglar, aj keď nebol skautom, 
hľadal v Prahe miesta, na ktorých Rýchle šípy 
vystupovali.

U  Franza Kafku sa ako lekár zameral 

predovšetkým na jeho zdravotný stav, na 
priebeh tuberkulózneho ochorenia. Podrob-
ne zisťoval a  dokumentoval miesta jeho lieč-
by. Zistil, že Franz Kafka sa liečil vo Vysokých 
Tatrách v  dnes už neexistujúcom sanatóriu 
v Tatranských Matliaroch a na tomto mieste sa 
zaslúžil o vytvorenie a  inštaláciu jeho pamät-
níka. Neskôr organizoval a viedol „kafkovské“ 
semináre vo Vysokých Tatrách s  účasťou od-
borníkov i laikov. Okrem základného tvorivého 
procesu sa zaoberal a vnikol do vzťahov Fran-
za Kafku k  viacerým ženám, zvlášť ku Milene 
Jesenskej. Všetko dôležité o zdravotnom stave 
Franza Kafku zhrnul v monografii, v spolupráci 
s Katkou Derzsiovou, „Tuberkulóza pľúc Franza 
Kafku. Vplyv choroby na jeho literárnu tvorbu“ 
(Košice: Lagarto s.r.o., 2017, 87 s.).

Zaujímal sa o  autorov blízkych Franzovi 
Kafkovi, hlavne o Borisa Viana, ale boli aj takí, 
ktorí ho neoslovili (Haruki Murakami, laureát 
Ceny F.K. v Prahe). V posledných rokoch študo-
val a prednášal o kafkovských črtách v dielach 
zaujímavého a až dnes doceneného portugal-
ského básnika a esejistu Fernanda Pessoa. Na 
Slovensku v  týchto dňoch vyšiel výber z Pes-
soových esejí „Kniha nepokoja“. Ostávalo ešte 
veľa zaujímavého analyzovať v  dielach tohto 
excentrika, spájaného skôr s ríšou magického 
a  fantastického (ako u Borgesa alebo Márqu-
eza). 

Na záver je obdivuhodné, koľko toho Mirko 
stihol obsiahnuť a urobiť pri plnom nasadení 
internistu – nefrológa. 

Milý Mirko, až sa stretneme na nebes-
kých lučinách, budeme ďalej snívať o  veľ-
kej úlohe umenia v živote človeka. 

Tvoj Ivan Ahlers
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Rozlúčili sme sa  
s prof. MuDr. Zoltánom Tomorim, Drsc. 

S  hlbokým zármutkom sme dostali správu, 
že 23. októbra 2018 vo veku nedožitých 92 
rokov nás opustil prof. MUDr. Z. Tomori, DrSc., 
nestor slovenskej fyziológie a experimentálnej 
respirológie. 

Prof. Zoltán Tomori vyštudoval Lekársku fa-
kultu UPJŠ v  Košiciach. V  období rokov 1952 
– 1968 bol odborným asistentom a  neskôr 
docentom na Katedre patofyziológie LF UPJŠ 
v  Košiciach. Tam sa spoločne s  významnými 
spolupracovníkmi (prof. Ivančo, prof. Korpáš) 
začal zaoberať experimentálnou respirológiou 
– interocepciou dýchacích ciest a  respiračný-
mi reflexami. Na Lekársku fakultu UK v Martine 
prišiel roku 1969 po ročnom pobyte v Oxforde 
u svetoznámeho fyziológa prof. Johna G. Wid-
dicomba. 

Profesor Tomori priniesol so sebou do Mar-
tina nesmierny entuziazmus, pracovitosť, vytr-
valosť a zodpovednosť do vedeckej a pedago-
gickej práce. Tieto jeho osobné charakteristické 
vlastnosti sa ešte zvýraznili 15-ročnou prácou 
na košickom pracovisku a pri budovaní nového 
pracoviska - Ústavu fyziológie JLF UK. V Martine 
sa spoločne s prof. Jurajom Korpášom, vedúcim 
Ústavu patologickej fyziológie JLF UK, stali za-
kladateľmi vo svete uznávanej Martinskej školy 
respirológie. 

Medzi najdôležitejšie vedecké výsledky prof. 
Z. Tomoriho patria: opis mechanizmov respirač-
ných reflexov, špeciálne obranných reflexov dý-
chacích ciest, funkcie laryngu pri týchto refle-
xoch a hlavne objav aspiračného reflexu, ktorý 

je patentovaný vo viacerých krajinách. Koncom 
80. rokov sa začal zaoberať poruchami dýchania 
v spánku a už roku 1993 vybudoval v Košiciach 
so svojimi spolupracovníkmi (najmä prof. V. Do-
nič) prvé moderné spánkové laboratórium na 
Slovensku. Z výsledkov jeho práce si najväčšiu 
odozvu a  ocenenie vyslúžila monografia Kor-
páš J, Tomori Z.: Cough and Other Respiratory 
Reflexes (Karger, 1979). Táto monografia bola 
ocenená roku 1983 Štátnou cenou ČSFR. Prof. 
Z. Tomori dostal za svoju prácu aj ďalšie ocene-
nia: Cenu ministra školstva za vedu a techniku, 
Zlaté medaily SLS, UPJŠ, JLF UK, čestné členstvá 
odborných spoločností i Cenu mesta Košice za 
dlhoročnú vedeckú a pedagogickú aktivitu. 

Na svojich pracoviskách sa s nadšením veno-
val výchove nových lekárov, doktorandov, ale aj 
docentov a profesorov. Prof. Z. Tomori vychoval 
a prispel k výchove 12 absolventov PhD štúdia, 
6 docentov, 5 profesorov, 4 DrSc, a viac ako 6000 
absolventov štúdia medicíny na LF UPJŠ v Koši-
ciach a JLF UK v Martine. Jeho nasledovníci roz-
víjali a ďalej rozvíjajú respirologický a kardiovas-
kulárny výskum. Vedecká škola prof. Tomoriho 
tak ďalej žije a  bude žiť v  ďalších generáciách 
vedecko-pedagogických pracovníkoch v  Mar-
tine, Košiciach i v iných mestách a inštitúciách. 

Prof. Tomori bol aktívny aj organizačne. V ob-
dobí rokov 1980 - 1985 bol prodekanom JLF UK, 
a to v tej oblasti, ktorá mu bola najbližšia – pre 
vedu a  výskum. Bol 15 rokov členom výboru 
Slovenskej fyziologickej spoločnosti (1971-
1986), vedeckým sekretárom a  dlhoročným 

predsedom Slovenskej spoločnosti fyziológie 
a patológie dýchania. V Európskej respirologic-
kej spoločnosti (ERS) bol 10 rokov národným 
delegátom za Slovensko a  vedúcim pracovnej 
skupiny „Regulácia dýchania“ (1975-1985). 

Prof. Tomori pôsobil v Martine do roku 1986. 
Po návrate do Košíc zastával funkciu vedúceho 
Katedry patologickej fyziológie (1986-1990), 
neskôr prešiel na Ústav fyziológie LF UPJŠ, kde 
pôsobil ako profesor a bol vedecky a pedago-
gicky aktívny, až do svojich posledných chvíľ. 

S prof. MUDr. Z. Tomorim, DrSc., sme sa s úc-
tou a  obdivom k  jeho  životu a  dielu rozlúčili 
v Košiciach 26. októbra 2018. 

Česť jeho pamiatke! 
Prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.
 Ústav fyziológie JLF UK, Martin 
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Rozlúčili sme sa s  
doc. Ing. Miroslavom bauerom, Csc., 
nestorom slovenskej súdnolekárskej 
toxikológie

Dňa 8. septembra 2018 odišiel do súdnole-
kárskeho neba doc. Ing. Miroslav Bauer, CSc. 
Táto smutná správa nečakane zasiahla celú 
slovenskú súdnolekársku a toxikologickú obec. 
V osobe doc. Bauera sme stratili nielen zakla-
dateľa a  nestora modernej slovenskej súd-
nolekárskej toxikológie, ale aj učiteľa, kolegu 
a  nezištného priateľa. Jeho život a  práca sú 
väčšine slovenských i českých súdnych lekárov 
a toxikológov dôverne známe, a preto na tom-
to mieste, pri tichej spomienke, si dovoľujeme 
ich prezentovať aj širšej slovenskej lekárskej 
a zdravotníckej komunite. 

Miroslav Bauer sa narodil dňa 16.4.1930 
v  Spišskom Podhradí. V  roku 1950 maturoval 
na klasickom gymnáziu v Levoči. Titul inžinier 
získal roku 1956 na Chemicko-technologickej 
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej 
v Bratislave v odbore kvasná chémia a mikro-
biológia. Do roku 1960 pracoval ako vedúci 
Oddelenia technickej kontroly prevádzkových 
laboratórií a mikrobiologického laboratória Zá-
padoslovenských pivovarov a  sladovní v  Bra-
tislave. Rok (1961) pracoval vo Výskumnom 
ústave pivovarskom a  sladárskom Praha na 
jeho detašovanom pracovisku v  Bratislave. 

V  tomto období bol členom Ústredného vý-
boru Československej vedecko-technickej 
spoločnosti. Navrhol a zaviedol výrobu odhor-
čených pivných kvasníc a bol autorom niekoľ-
kých zlepšovacích návrhov realizovaných v po-
travinárskom priemysle. Rok 1961 bol zlomový 
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v živote Ing. Miroslava Bauera, kedy v decem-
bri nastúpil na Ústav súdneho lekárstva Lekár-
skej fakulty Univerzity Komenského v Bratisla-
ve. Pracoval vo funkcii odborného asistenta 
a  zároveň aj vedúceho toxikologicko-chemic-
kého laboratória. V tom čase boli v laboratóriu 
k  dispozícii dve analytické metódy – Wolfova 
metóda na dôkaz karbonylhemoglobínu v krvi 
modifikovaná podľa Porubského a  Ozburno-
va kolorimetrická metóda na dôkaz metanolu 
v  biologickom materiáli. S  ďalšou analytickou 
problematikou sa oboznámil na stážach v La-
boratoriu pro soudní chemii a  toxikologii na 
Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v  Prahe 
u prof. Kácla (1962). Na tomto pracovisku ne-
skôr (1972) nastúpil aj do externej ašpirantúry, 
ktorú po odchode prof. Kácla do dôchodku do-
končil v Bratislave. Toxikologicko-chemické la-
boratórium ÚSL LF UK, ktoré v tom čase podľa 
potreby v niektorých prípadoch slúžilo nielen 
pre svoje spádové územie, ale aj pre celé Slo-
vensko, musel zabezpečiť personálne, materi-
álne aj metodicky. Okrem biologických materi-
álov odobratých z mŕtvych tiel sa vyšetrovali aj 
materiály odobraté živým osobám. Roku 1968 
sa v  laboratóriu používalo už 55 analytických 
metód a  jeho rozvoj pokračoval v  ďalších ro-
koch nákupom stále modernejších prístrojov 
a zavádzaním nových metód. V 60. rokoch bol 
zodpovedným riešiteľom troch výskumných 
úloh „Liečivá pri  smrteľných dopravných úra-
zoch“, „Objektívne zisťovanie a  posudzovanie 
výsledkov toxikologicko-chemickej analýzy“ 
a „Zisťovanie zložiek liehových nápojov v  ža-
lúdočnom obsahu, krvi a  moči metódou ply-
novej chromatografie“. Roku 1980 zriadila Fa-
kultná nemocnica v  Bratislave Laboratórium 
k  zisťovaniu dopingových látok u  špičkových 
športovcov a k zisťovaniu liečiv u vodičov. La-
boratórium vykonalo niekoľko sérií antidopin-
gových kontrol. V  tejto súvislosti bol zodpo-
vedným riešiteľom ďalších troch výskumných 
úloh „Interakcia alkoholu a xenobiotík so špe-
ciálnym zameraním na analgetiká“, „Ovplyv-
nenie nehodových účastníkov premávky 
liečivami a inými látkami“ a v spolupráci s Vý-
skumným ústavom psychiatrickým v  Prahe 
„Zisťovanie vplyvu liečiv na psychiku vodiča“. 
Od roku 1991 do roku 1997 t.  j. do odchodu 
do dôchodku, bol vedúcim Laboratória súdnej 
chémie a toxikológie LF UK. V laboratóriu sa vy-
rábali štandardné série kontaktných alergénov 
na epikutánne testy pre dermatológov v celej 
SR a ČR. Pripravené boli testy na fytoalergény 
a liekové alergény. Laboratórium realizovalo aj 
testovanie dychových analyzátorov, angažova-
lo sa pri riešení ďalších úloh s alkohologickou 
problematikou, pričom bolo ekonomicky nezá-
vislé. Problematike alkoholu venoval veľkú časť 
svojho pracovného úsilia. Len v krátkosti v tej-
to súvislosti je potrebné spomenúť prípravu 
„Odborného stanoviska SSLS k  problematike 
prepočtu koncentrácie etanolu v krvi“ a „Poky-
nov pre stanovenie etanolu“, testovanie analy-
zátorov alkoholu vo vydychovanom vzduchu 

pre Ministerstvo vnútra SR, vytvorenie súboru 
alkoholemických kriviek u  testovaných osôb, 
vypracovanie prepočtových tabuliek koncen-
trácie etanolu z  objemových na hmotnostné 
% a opačne a tabelárne vyhodnotenie skutoč-
ných hmotnostných hodnôt etanolu v  nápo-
joch s  prihliadnutím na jeho koncentráciu. Je 
autorom dvoch významných vynálezov riešia-
cich problém izolácie alveolárneho vzduchu 
z pľúcneho tkaniva mŕtvych tiel homogenizá-
ciou a evakuáciou, ktoré boli roku 1978 paten-
tované. Popri práci v  laboratóriu a výskumnej 
činnosti sa intenzívne venoval aj pedagogickej 
práci. Tridsať rokov viedol stáže pre študentov 
5. ročníka LF UK odborov všeobecné lekárstvo, 
pediatria a stomatológia, pre ktorých vypraco-
val sylaby z toxikológie a alkohológie. V rámci 
ŠVOČ na LF UK viedol 13 študentov, bol školi-
teľom 2 ašpirantov. Bol spoluautorom učebníc 
„Praktikum zo súdneho lekárstva“ a „Príručka 
súdneho lekárstva“. V sedemdesiatych a osem-
desiatych rokoch prednášal a  skúšal toxikoló-
giu a  súdnolekársku toxikológiu na Chemic-
ko-technologickej fakulte SVŠT, na Fakulte 
vyšetrovania ZNB, na Farmaceutickej fakulte 
UK a  pre vyšetrovateľov a  čakateľov Krajskej 
prokuratúry. V  súdnolekárskej toxikológii bol 
školiteľom 24 vysokoškolákov a 14 stredoško-
lákov okrem domácich aj z  pracovísk v  Pécsi 
(Maďarsko), Košiciach, Banskej Bystrici, Nitre, 
Martine, Nových Zámkoch, Poprade a  Žiline. 
Roku 1982 získal na LF UK hodnosť kandidáta 
biologických vied a  roku 1989 habilitoval na 
docenta toxikológie na Farmaceutickej fakul-
te UK v Bratislave. Od roku 1969 až donedávna 
sa aktívne zúčastňoval na vzdelávacích aktivi-
tách Ústavu súdneho lekárstva dnešnej Slo-
venskej zdravotníckej univerzity v  Bratislave. 
Výsledky každodennej práce doc. Bauera boli 
východiskom pre jeho bohatú prednáškovú 
a  publikačnú činnosť. Je autorom a  spoluau-
torom viac ako 200 prednášok prednesených 
na domácich a zahraničných odborných podu-
jatiach. V domácich a zahraničných časopisoch 
bol autorom a spoluautorom viac ako 60 pub-
likácií. Päťkrát (1973, 1974, 1984, 1989 a 2015) 
získal Cenu za najlepšiu publikáciu Slovenskej 
súdnolekárskej spoločnosti SLS. Veľmi pote-
šiteľnou až neuveriteľnou skutočnosťou je, že 
jeho publikačná aktivita neutíchala ani v  po-
slednom období jeho života a aktívne za pod-
pory svojej manželky Jirky, s  ktorou si užívali 
zaslúžený odpočinok, prispieval do časopisu 
Česko-slovenská patológia a  súdne lekárstvo. 
Od roku 1967 vykonával znaleckú činnosť v od-
bore zdravotníctvo, odvetvie toxikológia. Vy-
pracoval viac ako 1000 znaleckých posudkov. 
Bol zakladajúcim členom Združenia znalcov 
v súdnom lekárstve a podieľal sa na vypraco-
vaní Stanov združenia. Počas pôsobenia na LF 
UK bol členom mnohých komisií – Komisie pre 
obhajoby dizertačných prác z vedného odboru 
patológia a súdne lekárstvo, Komisie Minister-
stva zdravotníctva SR pre dovoz laboratórnych 
diagnostických prípravkov a  chemikálií pre 

odbor patológia a  súdne lekárstvo, predse-
da Komisie pre zlepšovacie návrhy a vynálezy 
(ZNaV) na LF UK, predseda Koordinačnej komi-
sie pre ZNaV na LF UK, FN a DFN a ďalších. Oce-
nením jeho práce boli Bronzová a  Strieborná 
medaila za rozvoj LF UK, Zlatá medaila za zá-
sluhy v Slovenskej lekárskej spoločnosti. Roku 
1999 mu bolo udelené Čestné členstvo v SSLS, 
kde bol dlhoročným predsedom Toxikologickej 
sekcie. 

V  mimopracovných aktivitách a  záľubách 
doc. Bauera dominovali dve oblasti – motoriz-
mus a chatárenie. V období rokov 1967 – 1972 
bol externým redaktorom Československého 
rozhlasu pre reláciu „Pozor zákruta“, bol pra-
videlným hosťom „Motoristického magazínu“ 
vysielaného Československou televíziou. Bol 
členom Klubu motoristických novinárov, roku 
1971 mu bola udelená Cena bezpečnosti cest-
nej premávky a získal 1. miesto v II. slovenskej 
novinárskej ralley. Bol zakladateľom (1968) 
a predsedom (1968-2008) Združenia chatárov 
a chalupárov Záhoria, neskôr čestným predse-
dom.

Na tomto mieste nie je možné vymenovať 
všetky aktivity doc. Ing. Miroslava Bauera, CSc., 
ktorý svoj život nerozlučne spojil so súdnole-
kárskou toxikológiou. Zaslúžil sa o  jej rozvoj 
v  regióne Bratislavy ako aj celého Slovenska 
a tiež o získanie jej uznania aj v zahraničí naj-
mä v Českej republike a v Poľsku. 

Vážený pán docent, milý Mirko, vzácny 
kolega, učiteľ a  priateľ, na záver mi dovoľ 
v  mene všetkých pracovníkov súdneho le-
kárstva v  Bratislave ako aj členov sloven-
skej súdnolekárskej a  toxikologickej obce 
rozlúčiť sa s  Tebou ako s  nestorom súčas-
nej slovenskej súdnolekárskej toxikológie 
a  skutočne veľmi vzácnym a  jedinečným 
človekom. Za všetko, čo si vykonal pre slo-
venskú súdnolekársku toxikológiu a súdne 
lekárstvo Ti patrí nesmierna vďaka. Tvoj 
odkaz ostáva v našich mysliach a srdciach.

 
 Česť Tvojej pamiatke!

doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH
 Ústav súdneho lekárstva LF UK Bratislava
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K nedožitým deväťdesiatinám  
doc. MuDr. Michala Šaka, Csc.

Dňa 5. 1. 2019 by sa jubilejnej deväťdesiatky 
dožil doc. MUDr. Michal Šak, CSc., dermatovene-
rológ, uznávaný odborník a špecialista, dlhoroč-
ný pedagogický pracovník LF UPJŠ v Košiciach. 

Narodil sa 5. 1. 1929 v malebnej dedinke pod 
horami v Malej Poľane, okr. Stropkov, v maloroľ-
níckej rodine, vo veľmi skromných pomeroch. 
Stredoškolské štúdium absolvoval (1947 – 1951) 
na gymnáziu v  Humennom. Študoval na Lekár-
skej fakulte UPJŠ (1951 – 1957) v  odbore vše-
obecná medicína. Po promócii (1957) pracoval 
na Kožnej klinike FN v Košiciach ako sekundárny 
lekár a na Katedre chorôb kožných a pohlavných, 
rádiológie a nukleárnej medicíny LF UPJŠ (1960 – 
1981) ako vysokoškolský učiteľ. Roku 1981 prešiel 
do zdravotníctva a desať rokov (1981 – 1991) pra-
coval na Kožnom oddelení FNsP v Košiciach ako 
zástupca primára. Aj v  ďalších rokoch pracoval 
ako ambulantný kožný lekár v Spišskej Novej Vsi 
(1992–2000) a po roku 2000 v Levoči. 

S  manželkou Juditou mali dve dcéry. MUDr. 
Jitka Mačalová pôsobí ako primárka na praco-
visku Národnej transfúznej služby SR v Košiciach 
a doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., pracuje ako 
vysokoškolský učiteľ na Ústave verejného zdra-
votníctva a hygieny LF UPJŠ v Košiciach.

Jeho výskumná činnosť bola veľmi bohatá. 
Od roku 1964 systematicky navštevoval praktic-
ky všetky závody vo Východoslovenskom kraji, 
v  ktorých  mapoval dermatologickú problema-
tiku, posudzoval pracovné podmienky a  spolu 
s vedením závodov, lekármi a príslušnými hygie-
nikmi pomáhal riešiť problematiku profesionál-
nych dermatóz, zlepšovať pracovné podmienky 
a  znižovať výskyt kožných chorôb z  povolania. 
Spracoval problematiku výskytu kožných chorôb 
z  povolania v  bývalom nábytkárskom podniku 
„Nový domov“ v Sabinove, v chemickom závode 

Chemko Strážske a v Chemlone Humenné pri vý-
robe polyamidových vlákien, ale aj v strojárskom 
podniku v  Skrutkárni valivých ložísk v  Prešove, 
Sabinove a inde. 

K jeho najdôležitejším výskumným projektom 
môžeme zaradiť činnosť v Chemko Strážske. Bol 
prvý v bývalom Česko-Slovensku, ktorý sa začal 
zaoberať sledovaním škodlivých účinkov po-
lychlórovaných bifenylov (PCB) v  dobe ich vý-
roby (1974 – 1983). Začal liečiť kožné ochorenia 
pracovníkov profesionálne exponovaných PCB 
v  Chemko Strážske. V  podniku závodný lekár 
zaregistroval množstvo kožných ochorení ako 
napr. acne chlorina, dermatitídy, porfyria cuta-
nea tarda a iné u pracovníkov, ktorí v pracovnom 
procese pri výrobe PCB prichádzali do kontaktu 
s týmito látkami. Vtedajší závodný lekár sa obrátil 
s prosbou o riešenie problému na Kožnú kliniku 
LF UPJŠ v Košiciach. Pretože doktor Šak sa dlho-
dobo zaoberal problematikou kožných ochorení 
z povolania, na podnet vedúceho katedry sa pod-
ujal na riešenie tejto problematiky. U zamestnan-
cov exponovaných účinkom PCB pri ich výrobe sa 
zistili kožné zmeny už po 3 mesiacoch profesio-
nálnej expozície. 

Roku 1978 po ukončení experimentu s  vý-
robkom Delor3, ktorý obsahoval polychlórova-
né bifenyly odporučil vylúčiť extrémne škodlivú 
frakciu – časť 11 z Deloru 3. Výskumní pracovníci 
z  podniku Chemko Strážske návrh akceptovali. 
Týmto bolo mnoho pracovníkov aj ďalších osôb, 
ktorí s výrobkom prichádzali do styku, uchráne-
ných od najtoxickejšej časti výrobku. Neskôr sa 
do výskumu zapojili i  ďalší kolegovia, vedecko-
-výskumní pracovníci a  vysokoškolskí učitelia 
z  rôznych ústavov a  oddelení LF UPJŠ v  Koši-
ciach. Patria k nim napríklad prof. Guzy, prof. Bar-
na, doc. Bilčík, doc. Andrašina, prof. Ahlers, Ing. 

Rozdobuďková, MUDr. Podracká, doc. Longauer, 
RNDr. Cisár, RNDr. Belová a iní.

Na základe experimentov na laboratórnych 
zvieratách odporučil, aby ropné výrobky, použí-
vané v medicínskej praxi, ako sú napr. vazelíny, 
parafínový olej, medicinálny olej a pod. neobsa-
hovali žiadne uhľovodíky, ktoré majú aromatic-
ky viazaný uhlík. Podieľal sa i na štúdiu účinkov 
a vlastností včelieho peľu. 

K  jeho záľubám patrila turistika, ale jeho naj-
väčšou záľubou bola jeho práca. Aktívne pracoval 
aj v posledných rokoch života, veľkú časť svojho 
voľného času venoval štúdiu odbornej literatúry 
a stále mal vynikajúci prehľad o najaktuálnejšom 
dianí v medicíne. Zomrel 13. augusta 2016.

Ostáva nám stála spomienka na všestranne 
vzdelaného lekára, ktorý naplnil svoje lekárske 
pôsobenie celoživotnou starostlivosťou o  pa-
cientov, prevenciou, vedecko-výskumnou čin-
nosťou na prospech ochrany zdravia pracujú-
cich, vzdelaného človeka, ktorý mal rád prírodu, 
ale aj láskavého a starostlivého otca. 

Česť jeho pamiatke!
Doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD. 

Predstavujeme nové knihy

Peter Minárik, Ľubomíra Fábryová, Eva blaho: 
Diéta pri zvýšenom cholesterole  
a iných poruchách metabolizmu tukov
Bratislava: Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o., 2018, 264 s. ISBN: 978-80-8140-349-1

Tesne pred Vianocami sa na knižný trh dostala 
monografia autorského kolektívu: P. Minárik, Ľ. 
Fábryová, E. Blaho: Diéta pri zvýšenom cho-
lesterole a  iných poruchách metabolizmu tu-
kov (2018)

Predložená monografia sa zaoberá veľmi dô-
ležitou problematikou. Poruchy metabolizmu li-
pidov a  lipoproteínov patria k  najčastejšie sa vy-
skytujúcim metabolickým ochoreniam, sú jedným 
z  najdôležitejších rizikových faktorov pre rozvoj 

komplikácií aterosklerózy. Ateroskleróza a  atero-
trombóza s  jej komplikáciami predstavujú najzá-
važnejší problém súčasnosti vo všetkých industria-
lizovaných krajinách sveta, tak aj v podmienkach 
Slovenska. Viac ako polovica ľudí na Slovensku 
zomiera na cerebro-kardiovaskulárne ochorenia, 
ktoré sú v 90 % podmienené aterosklerózou. Preto 
má obrovský význam o  poruchách metabolizmu 
lipidov, o  možnostiach prevencie, o  možnostiach 
liečby nielen hovoriť, ale najmä o nich veľa vedieť. 

Veľmi dôležitou súčasťou liečby všetkých meta-
bolických ochorení je diétny manažment. A treba 
povedať, že ako lekári, tak aj ich pacienti hľadajú 
a  radi prijímajú pokyny a  rady o diétnom stravo-
vaní a liečebnej výžive. S touto skutočnosťou však 
kontrastuje fakt, že na slovenskom trhu je publiká-
cií o diétnom stravovaní nedostatok. 

Súčasťou monografie sú tri hlavné okruhy. 
V úvode je v prehľade rozobraná ateroskleróza ako 
nozologická jednotka, vyšetrenie hladín tukov, ich 
rozdelenie a následne odhad rizika v kontexte kar-
diovaskulárnych ochorení. Nasleduje rozbor a  sú-
časné možnosti liečby, kde majú veľmi významnú 
úlohu faktory diéty a  životného štýlu človeka, te-
lesný pohyb, ale aj psychosociálne faktory a  stres. 
Druhá časť je venovaná diéte pri prevencii a liečbe 
porúch metabolizmu tukov, veľmi užitočnou časťou 
sú praktické tipy, rady a  návody. Obzvlášť cennou 
súčasťou monografie je tretia časť, v ktorej sú roz-
pracované recepty s  energetickými hodnotami na 
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Osobnosti slovenskej medicíny

Doc. MuDr. Tomáš KaDLIC  
(29.12.1913 – 14.2.2000)

Doc. Tomáš Kadlic študoval a  promoval na 
Lekárskej fakulte UK v  Bratislave roku 1940. 
Po promócii nastúpil ako asistent na pato-
lógii, k  nej (a  vôbec k  medicíne ho priviedol 
strýko prof. Šubík, patológ, súčasne básnik 
predstaviteľ katolíckej moderny známy ako 
Andrej Žarnov, účastník expertnej skupiny 
odborníkov, ktorí boli pri exhumácii popra-
vených poľských vojakov v  Katyňskom lese). 
Tomáš Kadlic patril do prvej generácie sloven-
ských medzivojnových intelektuálov. Príleži-
tosť, ktorú táto generácia dostala, žiaľ, nemohli  
plne využiť, naopak za svoju angažovanosť bo-
li v období po roku 1948 diskriminovaní. MUDr. 
Tomáš Kadlic sa začal po druhej svetovej vojne 
v  rámci chirurgie venovať klinickej anestézio-
lógii na pracovisku prof. Konštantína Čárskeho. 
Kvalifikáciu z anestéziológie získal roku 1952, r. 
1962 sa habilitoval prácou zameranou na pre-
doperačnú a  pooperačnú liečbu na docenta. 
Uviedol do povedomia princípy klinickej fyzio-
lógie dýchania, klinickej farmakológie anestetík 
a  zásady všeobecnej intenzívnej medicíny. Stal 
sa nestorom slovenskej anestéziológie, neza-
budnuteľným pedagógom. Jeho prednášateľ-
ská a pedagogická práca boli neoceniteľné pre 
rozvoj odboru i  celej medicíny. Bol žiadúcim 
vo všetkých klinických disciplínach. Ako hlavný 
odborník MZ SR uviedol do života 1. koncep-
ciu anestéziológie a  resuscitácie (1972), kto-
rá viedla k  vzniku samostatných posteľových 
oddelení anestéziológie a  resuscitácie na Slo-
vensku. Možno povedať, že vychoval prvú ge-
neráciu kvalifikovaných odborníkov v  odbore 
anestéziológia a  resuscitácia. Mnohí z  nich sa 
stali primámi oddelení anestéziológie a  resus-
citácie. Bol náročným examinátorom nielen pri 
skúškach medikov, ale aj pri atestáciách a  pri 
rôznych kontrolách, ktoré vykonával ako hlavný 
odborník. Účasť na kurzoch na Katedre a Klinike 
anestéziológie a resuscitácie bola vtedy jediným 
zdrojom najnovších vedeckých informácií v od-
bore. V  tých rokoch založil tradíciu „májových 
primárskych kurzov“. Stali sa transferom nových 
poznatkov do lekárskej praxe. Zapojil do pred-
náškovej práce externých pracovníkov, primárov 

(Lučanský, Bohuš, Kapustík, Piljarová, Cmarková, 
Steinerová a ďalší). Možno povedať, že dvadsať 
rokov boli prameňom pre celé Slovensko. Dr. Lu-
čanský od začiatku úzko spolupracoval s  pred-
nostom katedry IVZ v  Bratislave, doc. MUDr T. 
Kadlicom. Pamätné sú ich vášnivé diskusie a po-
lemiky o  rôznych odborných i  organizačných 
aspektoch odboru pri ich častých stretnutiach, 
založené na korektných vzťahoch a  osobnom 
priateľstve. Odborné diskusie o  zdravotnom 
stave pacientov, ale aj vízie o ďalšom smerovaní 
a rozvoji vedného odboru anestziologie a resus-
citácie, ktoré viedol doc. Kadlic aj na mnohých 
odborných podujatiach doma aj v  zahraničí, 
najmä v Čechách a na Morave. Aj takéto disku-
sie boli a  ostali nezabudnuteľné pre priamych 
účastníkov a  dnes pamätníkov, ktorí na tieto 
chvíle dodnes radi spomínajú (napr. aj pri Lemo-
novej prednáške na kongrese ČSARIM. Odbor sa 
dobudoval a  koncom osemdesiatych rokov už 
nebola žiadna nemocnica bez ARO.

Doc. T. Kadlic nezanechal po sebe širokú pub-
likačnú činnosť, ktorá by odzrkadľovala jeho ve-
decko-odborné zameranie a  jeho prednáškovú 
činnosť. Ale bol to doc. Kadlic, pri ktorom vyzrie-
vali mnohí talentovaní lekári, ktorí niesli jeho 
odkaz ďalej. Doc. Kadlic stál na čele bratislav-
ského kryštalizačného jadra, z  ktorého sa sfor-
movali prví predstavitelia odbornej spoločnosti. 
Podporoval vedecký a  spoločenský život, mal 
živý kontakt s českou anestéziologickou špičkou 
a cez Milana Buroša v 60. rokoch aj s Európou. Na 
Slovensko prichádzali prednášať anestéziologic-
ké elity (Payne, Nunn, Mayerhofer, Hesse, Gray, 
Ruben, Ostrjež, Ribanič). S odstupom času mož-
no povedať, že jeho ďalší vedecký rozvoj a aka-
demický postup zmarili augustové udalosti r. 
1968. V tom období bol predsedom Anestetickej 
sekcie pri Chirurgickej spoločnosti SLS. R. 1965 
dokončili kandidátske štúdium prví anestézio-
lógovia A. Lučanský a M. Buroš, ktorých odbor-
ným školiteľom bol doc. T. Kadlic. Po r. 1968 však 
odišla špička slovenskej anestéziológie do sveta 
(Bums, Balla, Silvay, Ševčík a mnohí iní). Otvoril 
sa priestor pre vývoj detskej anestéziológie, kde 
k Ondrouchovej z KAR akad. Derera prišiel dr. T. 

Šagát, žiak doc. T. Kadlica a  dobudoval Kliniku 
detskej anestéziológie a intenzívnej starostlivos-
ti. Jeho zásluhou vznikol aj nadstavbový odbor 
so špecializačnou skúškou.

Doc. T. Kadlic vytvoril priestor pre rozvoj ume-
lej pľúcnej ventilácie, spolupracoval s Chiranou 
Stará Turá pri vzniku nových lekárskych prístro-
jov. Upriamil mnohých mladých lekárov na sku-
pinu Ing. O. Brychtu (Török, Májek, Kálig), ktorá 
realizovala vedecký výskum v oblasti novej ven-
tilačnej techniky. Udalosťou v 70. rokoch sa stalo 
III. medzinárodné sympózium anestéziológov 
socialistických krajín v Bratislave, kde sa zúčast-
nil Q. Gemez (Filipíny), prezident WFSA. R. 1984 
doc. T. Kadlic odišiel do dôchodku, ale ostal eš-
te dva roky hlavným odborníkom. Osobne som 
veľmi rád, že v tomto období som mohol s pá-
nom docentom stráviť pomerne veľa času v dis-
kusiách a rozhovoroch u neho doma.

SSAIM na pamiatku zakladateľa modernej 
anestéziológie a intenzívnej medicíny každoroč-
ne udeľuje Medailu T. Kadlica. Od roku 2000 na 
každom kongrese je v úvode Memoriál T. Kadli-
ca. V knižnici a bývalej pracovni prvého prednos-
tu Katedry a Kliniky anestéziológie a resuscitácie 
v  nemocnici na Kramároch na 2. poschodí bol 
k 5. výročiu jeho úmrtia odhalený bronzový re-
liéf, ktorý je darom Slovenskej spoločnosti anes-
téziológie a intenzívnej medicíny.

Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc., (Bratislava) 
a prim. MUDr. Štefan Svitok (Prievidza)

jednu porciu a  návody na zostavenie stravovacie-
ho plánu pre rizikových pacientov, čo predstavuje 
v prezentovanej forme výraznú pomoc v dietológii. 

Kniha je koncipovaná tak, aby sa čitateľ vedel 
rýchlo zorientovať v  danej problematike, je zro-
zumiteľná, dobre sa číta a prináša ucelený pohľad 
pacientovi, ktorý je nositeľom zvýšeného kardio-
vaskulárneho rizika. Ale nielen jemu, ale aj kaž-
dému čitateľovi, aj zdravému jedincovi, ktorý sa 
snaží dodržiavať zdravý životný štýl. Pomôže mu 

aj pri spestrení jeho jedálnička a pri výbere roz-
manitosti stravy. 

V  závere monografie autori uvádzajú zoznam 
recentnej literatúry, ktorá sa dotýka uvedenej 
problematiky. V  texte je použité veľké množstvo 
prehľadných farebných ilustrácií, obrazovej do-
kumentácie a tabuliek, ktoré pomáhajú čitateľovi 
pri orientácii v texte, ako aj v zafixovaní dôležitých 
údajov. Aj z  tohto aspektu je monografia veľmi 
cenná, nakoľko predstavuje sumarizáciu cenných 

rád pri dodržiavaní a zlepšovaní zdravého štýlu ži-
vota v našej populácii.

Verím, že sa kniha stane pomôckou nielen 
pre pacientov a  ich rodinných príslušníkov, 
ale aj lekárov, ktorí sa manažmentom porúch 
metabolizmu lipidov vo svojej klinickej praxi 
aktívne zaoberajú.

Knihu si možno objednať aj cez internetové 
kníhkupectvo www.raabe.sk

 prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FACP
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Recenzia

Michal Valent, Ján Štencl,  
Marián bernadič:  
Medailóniky významných osobností 
ženského lekárstva na slovensku
Bratislava: Herba, 2016, 250 s. ISBN 978-80-89631-55-1

248 strán obnáša nevšedná publikácia vzdá-
vajúca hold gynekológii a  pôrodníctvu dnes 
neodmysliteľnému odboru lekárstva. Táto le-
kárska disciplína však bola uznaná až v 18. sto-
ročí! Dovtedy ju zastrešoval iba ošetrovateľský 
kumšt tzv. babíc. Autori s nevšednou precíznos-
ťou, nuantívnymi podrobnosťami nazbieranej 
faktografie mapujú tento odbor na Slovensku. 
Začínajú pútavou definíciou, aby následne 
predstavili všetkých najvýznamnejších odbor-
níkov a  to počnúc Rakúskom-Uhorskom, ČSR, 
ČSSR až po súčasné samostatné Slovensko. 35 
najvýznamnejším postavám historického ko-
berca sa dostalo skvelej, opisne detailnej ana-
lýzy ich osobností, konkrétneho profesijného 
prínosu s ohľadom na dané politicko-spoločen-
ské podmienky, technologický rozmach diag-
nostiky ako vyspelosť poskytovaných zásahov 
často na pokraji chirurgie. Rozmach tohto od-
boru a  jeho celospoločenský význam (fertili-
ta, laktácia, umelá výživa, ale i  správny model 
tehotnosti, antikoncepcia s  jej eticko-morál-
nymi aspektmi, otázky prevencie, diagnostiky 

a konkomitantnej liečby onkologických afekciií 
(chirurgická, radiačná, chemoterapeutická) sa 
čitateľovi i  z  ostatných odborov medicíny vy-
nára ako priam dobrodružná, ale krajne zodpo-
vedná práca, um a  aplikácia nového do praxe. 
Histológia a embryológia dôstojne lemujú „žen-
ské lekárstvo“... Prírastok obyvateľstva je predsa 
základnou podmienkou existencie krajiny - štá-
tu, tobôž malého - ako je Slovensko.

Všeobecne sa vytráca informatívnosť o  veľ-
kých osobnostiach nášho lekárstva, zabúda sa 
na ich zásluhy, na ich výročia, apod. Práve čita-
teľsky vďačná predložená monografia vzácne 
symbiotickej decentnej štylistiky troch auto-
rov nás vovedie do samostatného lekárskeho 
prístavu, kde kotvia lode so špecializovanými 
kajutami, v  ktorých sa prinavracia zdravie po-
stihnutým ženám, pripravujú rodičky, rodia sa 
deti, v inkubátoroch sa udržujú nedonosené de-
ti a poskytuje sa aktualizovaná popôrodná sta-
rostlivosť. Každá z  postáv posádky je plasticky 
verne vykreslená na kriedových stránkach tejto 
monografie. Čitateľ žasne, koľkou empatiou, 

vrúcnym vzťahom k  posvätnému remeslu dis-
ponujú gynekológovia a pôrodníci.

Čitateľ je pri púhom listovaní prekvapený, že 
sa povedľa seba nájdu postavy zo začiatku 20 
storočia s  osobnosťami súčasnosti, ale čosko-
ro zistí, že prehľad je komponovaný abecedne. 
Mimoriadnou zásluhou autorov je zdôrazne-
nie skutočnosti – pertraktovaná disciplína je 
k tomu obzvlášť vhodná - že chorá žena, ale aj 
rodiaca žena nikdy nie sú klientami, ale jedine 
– zásadne pacientkami – rodičkami. Súkrom-
ný sektor zdravotníctva má tendenciu šacovať 
chorých kritériami, ktoré z  nich činia klientov. 
Chorý občan vo vyspelom civilizovanom štá-
te je a  bude pacientom. A  pacient/ pacientky 
vyžadujú individuálny, korektný a  empatický 
vzťah celého zdravotníckeho personálu, počnúc 
prednostom, primárom, lekármi, komplexným 
sesterským personálom až po sanitárov. Zeme-
guľa o chvíľu nepojme toľkých ľudí... Ale citlivá, 
prezieravá aktivita gynekologicko-pôrodnícka 
umožňuje ako reguláciu prírastku novonaro-
dených, tak aj ich zdravý vývoj pod peruťami 
pediatrie. Tak dospejeme ku finálnej prosperite. 

Prosperita predloženej knižky je nespochyb-
niteľná. Mohla by sa zaradiť do bedekra rele-
vantnej zdravotníckej literatúry aj všetkých 
ostatných lekárov z košatého vejára samostat-
ných medicínskych disciplín. S knihou sa mož-
no zoznámiť na webových stránkach Vydava-
teľstva Herba www.herba.sk.

Bratislava, 17.10. 2018 
Prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
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14.1.2019
Večer Kliniky hematológie a  transfúziológie 
LF UK, SZU a UNB 
Predsedá: prof. MUDr. A. Bátorová, PhD.
1.  Hatalová A.: Od pijavíc k interferonu: vývoj opti-

málnej liečby polycythemia vera
2.  Slezáková K.: Nové výzvy v  liečbe pacientov 

s chronickou myelocytovou leukémiou
3.  Horváthová D.: Náročnosť diferenciálnej diag-

nostiky a liečby trombotických mikroangiopatií: 
atypický hemolytický syndróm verzus trombo-
tická trombocytopenická purpura (kazuistika). 

21.1.2019 
Večer Slovenskej spoločnosti klinickej bioché-
mie SSKB na tému: Dedičné metabolické po-
ruchy 
Predsedá: doc. MUDr. V. Bzdúch, CSc.
1.  Brennerová K.: Nové prístupy v  liečbe hypera-

moniémie u detí
2.  Tárnoková S.: Barthov syndróm
3.  Urbanová D.: Glutarová acidúria I.typu zachyte-

ná novorodeneckým skríningom
4.  Bzdúch V.: Deficit TMEM 70 – mitochondriová po-

rucha s vysokým výskytom v rómskej populácii

28.1.2019 
Večer I. internej kliniky LF UK a UNB 
Predsedá: doc. MUDr. S. Kiňová, PhD.
1.  Oravec S.: Hashimotova tyreoiditída
2.  Čelovská D.: Baroreflexová senzitivita a globálne 

kardiovaskulárne riziko
3.  Čaprnda M.: Nové odporúčania v diagnostike ar-

tériovej hypertenzie

4.2.2019 
Večer neziskovej organizácie detskej paliatív-
nej starostlivosti „PLAMIENOK n.o.“
Predsedá: MUDr. M. Jasenková 
1. Kysel O.: Mýty a fakty v DPS
2.  Jasenková M.: Kedy a ako odporučiť detskú do-

mácu paliatívnu starostlivosť
3.  Šuplatová L.: Viac života a menej bolesti. Ako po-

môcť smútiacim rodičom s deťmi, ktorých liečime
4.  Kralovičová L.: Centrum smútkovej terapie PLA-

MIENOK n.o. Pomáhame spolu znovuobjaviť 
farby života

11.2.2019 
Večer Kliniky stomatológie a  maxilofaciálnej 
chirurgie LF UK a OÚSA
Predsedá: prof. MUDr. P. Stanko, PhD.
1.  Hollý D.: Braenemarkov most

2.  Kelecséniová N., Lysý J.: Súčasné možnosti orto-
dontickej terapie

3.  Stanko P., Feltsan T., Malíček Ľ.: Cysty slinných 
žliaz

Program vznikol spoluprácou s Onkologickým ústa-
vom sv. Alžbety, s.r.o.

18.2.2019 
Večer Kliniky detskej chirurgie LFUK a NÚDCH 
Predsedá: MUDr. J. Babala, PhD. 
1.  Števková D., Lindák M., Kuniaková D., Kohútková 

M., Pechanová R., Horn F.: Spina bifida, výsledky 
prenatálne operovaných detí zo Slovenska

2.  Babala J., Béder I., Záhradníková P., Grešíková M.: 
Laparoskopická resekčná operácia sleziny u detí 
– video prezentácia

3.  Záhradníková P., Králik R., Kohútková M., Petrík 
M., Babala J.: Operácie štítnej žlazy u detí opti-
malizovaným prístupom

4.  Pevaľová Ľ., Nedomová B., Kolerová A., Köppl J.: 
Pooperačná starostlivosť u  dieťaťa s  dysfunk-
ciou GIT.

Program bol pripravený spoluprácou s Klinikou he-
matológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB, Klini-
kou onkologickej chirurgie OÚSA a LF UK a Detskou 
klinikou anestéziológie a  intenzívnej medicíny LF 
UK, LF SZU a NÚDCH.

25.2.2019 
Jarné prázdniny

4.3.2019 
Večer II. chirurgickej kliniky LF UK a UNB
Predsedá: doc. MUDr. A. Prochotský, CSc.
1.  Majeský I., Levčík P., Firment J., Mazalán P.: Lapa-

roskopická splenektómia v  liečbe hematologic-
kých ochorení

2.  Sekáč J., Bujňáková J.: Zápalové ochorenia čreva 
(IBD) a súčasné možnosti liečby

3.  Mazalán P., Muranská R.: Súčasné trendy v liečbe 
akútnej apendicitídy

4.  Repáň M., Muranská R.: Chirurgická liečba beníg-
nych a malígnych ochorení pankreasu

5.  Prochotský A., Ježovít M., Štefánik P., Mazalán P.: 
Liečba nekomplikovanej a  komplikovanej di-
vertikulitídy - “guidelines” - úloha a  postavenie 
praktického lekára, gastroenterológa a chirurga. 

11.3.2019 
Večer Dermatovenerologickej kliniky LFUK 
a UNB
Predsedá: prof. MUDr. M. Šimaljaková, PhD. 
1.  Šimaljaková M.: Diferenciálna diagnostika der-

matóz na tvári
2.  Nemšovská J.: Alergické reakcie vyvolané liekmi
3.  Gulanová B.: Kožné prejavy pri zápalových 

ochoreniach čreva
4.  Part M.: Nešpecifické prejavy systémového lu-

pusu.

18.3.2019 
Večer Ústavu epidemiológie LF UK
Predsedá: doc. MUDr. M. Špaleková, PhD.
1.  Horáková D.: Epidemiologický význam metabo-

lického syndrómu
2.  Bražinová A.: Metabolický syndróm v populácii 

SR - údaje z poradní zdravia RUVZ
3.  Vohnout B.: Metabolický syndróm a  riziko kar-

diovaskulárnych ochorení. 
Program vznikol spoluprácou s LF Univerzity Palac-
kého v Olomouci 

25.3.2019 
Večer Imunologického ústavu LF UK
Predsedá: doc. MUDr. M. Bucová, PhD. 
1.  Bucová M.: Nové poznatky o  profesionálnych 

fagocytoch
2.  Suchánková M., Urban J., Gánovská M., Tibenská 

E., Szabóová K., Tedlová E., Majer I., Bucová M.: 
Idiopatická pľúcna fibróza – analýza vybraných 
markerov zápalu a ich úloha v imunopatogené-
ze choroby

3.  Javor J.: Psoriáza ako autozápalová choroba
4.  Buc M.: Sjögrenov syndróm – novšie poznatky 

o imunopatogenéze a biologickej liečbe

Vážený pán doktor/ doktorka!

Výbor Spolku slovenských lekárov v  Bratislave v  snahe zabezpečiť vhodný program na 
pravidelné odborné večery (apríl - jún 2019), si Vás dovoľuje požiadať o nahlásenie Va-
šich príspevkov na adresu vedeckého sekretára Spolku slovenských lekárov (doc. MUDr. V. 
Bzdúch, CSc., Detská klinika LF UK a NÚDCH, Limbová 1, 833 40 Bratislava 37).

V  návrhu uveďte autorov, názov prednášky (bloku prednášok), panelovej diskusie, pra-
covisko (odbornú spoločnosť) garantujúce program a Vám vyhovujúci predbežný termín 
zaradenia prednášky do programu Spolku SL, ako aj spätnú adresu, telefón, e-mail, príp.
fax. Krátke zdelenia prednesených prednášok budú po dodaní vedeckému sekretárovi SSL 
(bzduch@gmail.com) uverejnené v Monitore Medicíny SLS.

Homepage Spolku slovenských lekárov v Bratislave: www.sslba.sk

Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelávanie prideľuje 2 
kredity za účasť na odbornom večeri Spolku slovenských lekárov.

Pozvánka

spolok slovenských lekárov

Spolok slovenských lekárov v  Bratislave a  Slovenská lekárska spoločnosť 
Vás pozývajú na odborné večery, ktoré sa konajú v Malej posluchárni NTÚ 
LF UK v Bratislave (Sasinkova 4), vždy v pondelok o 17.00 hodine.

PROGRAM:



41

Odborný večer Spolku slovenských lekárov v Bra-
tislave
Každý pondelok o  17.00 hod., Bratislava, Malá 
poslucháreň, NTÚ LF UK

Hlavný organizátor: Spolok slovenských lekárov 
v Bratislave

Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
NÚDCH, I. detská klinika, Limbová 1, 833 40 Bratislava

Tel.: 02/59371103, e-mail: bzduch@gmail.com
www.sslba.sk 

#
III. onkogynekologický kongres
18.-19.január 2019, Košice, Hotel Yasmin
Celoslovenský kongres
Téma: Súčasný stav onkogynekologickej operatívy, 
nové štandardné postupy EGCOG.

Hlavný organizátor:  
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

MUDr. Jozef Adam, PhD.
Klinika gynekológie a pôrodníctva FNsP

Hollého 14, 081 81 Prešov
Tel.: 051/7011 229, 0911 484 221 

www.sgps.sk 
#
8. Škola hypertenzie Slovenskej hypertenziolo-
gickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou
18.-19.január 2019, Horný Smokovec, Vysoké 
Tatry, Grand Hotel Bellevue
Téma: Orgánové poškodenie navodené hypertenziou 
(HMOD). Hypertenzia a metabolické rizikové faktory 
a komorbidity. Hypertenzné srdce a arytmie. Hyper-
tenzia vo vysokom veku a u krehkých pacientov. Hy-
pertenzia a  psychosomatika, návykové látky a  lieky. 
Spolupráca všeobecného lekára so špecialistami – 
ako, prečo a kedy. 

Hlavný organizátor: 
Slovenská hypertenziologická spoločnosť
Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC

Klinika kardiológie a angiológie LF SZU, NÚSCH
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Tel.: 02/59320282
e-mail: filipova@nusch.sk, 

slavomira.filipova@gmail.com 
Organizačno-technické zabezpečenie:  

FARMI-PROFI, s.r.o. 
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava  

Marcela Idlbeková 
0918 569890, idlbekova@farmi-profi.sk 

Mgr. Eva Káčeriková 
0918 502341, kacerikova@farmi-profi.sk 

www.hypertenzia.org, www.farmi-profi.sk 
#
Súčasné postupy a trendy v endodoncii
18.-19. január 2019, Bratislava 
Medzinárodný kongres
Téma: Nové technológie v endodoncii: od preparácie 
prístupovej kavity po moderné koncepty opracovania 
a zaplnenia koreňového systému, postupy pri riešení 
zlyhávajúceho endoošetrenia, praktické cvičenia. 

Hlavný organizátor:  
Slovenská parodontologická spoločnosť

JUDr. Eva Rusiňáková
Tel.: 0911 482774

e-mail: info@perio.sk 
Spoluorganizátor: Dently Academia, s.r.o.

Organizačno-technické zabezpečenie:  
Dently Academia, s.r.o., JUDr. Eva Rusiňáková,  

0911 482774, info@dentlyacademia.sk;  
www.perio.sk, www.dentlyacademia.sk 

Pracovná schôdza Spolku lekárov v Košiciach
21.január 2019, Košice 
Krajský seminár

Téma: Medziodborová spolupráca zubného lekára 
s inými špecialistami.

Hlavný organizátor: 
Slovenská stomatologická spoločnosť

MUDr. Jozef Minčík, PhD.
Tel.: 0907 928200, e-mail: jozefmin@post.sk

Spoluorganizátor: Spolok lekárov v Košiciach, 
RKZL v Košiciach

Organizačno-technické zabezpečenie: 
Regionálna komora zubných lekárov Košice, 

Dagmar Ďurovičová, 0903 631153, 
rkzlkosice@mivapc.sk 

#
Vedecká odborná schôdza Spolku lekárov Martin
22.január 2019, Martin, VP UNM
Téma: Výskum v psychiatrii – história a súčasnosť.

Hlavný organizátor: Psychiatrická klinika JLF UK 
a UNM, Ústav fyziológie JLF Martin, Martinské 

centrum pre Biomedicínu (BioMed Martin), 
Spolok lekárov Martin

Doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
#
Vedecká odborná schôdza Spolku lekárov Martin
22.január 2019, Martin, Malá Hora 4
Téma: Nové trendy a perspektívy v histológii.

Hlavný organizátor: Ústav histológie 
a embryológie JLF UK Martin, Slovenská anatomická 

spoločnosť, Spolok lekárov Martin
Prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.

#
XXIV. Gastrofórum 
23.-25. január 2019, Štrbské Pleso, hotel Patria

Hlavný organizátor: 
Slovenská Gastroenterologická Spoločnosť, o.z.
Kontakt: Sekretariat SGS, sekretariat@sgssls.sk 

www.sgssls.sk 
#
Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov Luče-
nec
24.január 2019, Lučenec, Stará radnica zasadačka
Miestny seminár
Téma: Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, III.DKL 
SZU. Perspektívy starostlivosti o matku a dieťa.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov Lučenec
MUDr. Peter Kirschner

Tel.: 047/4311265
e-mail: kirschner@lcnsp.sk 

#
Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Mi-
chalovciach
24.január 2019, Veľká zasadačka NsP Michalovce 
Téma: OAIM.

Hlavný organizátor: 
Spolok lekárov v Michalovciach

MUDr. Dana Jurečková, PhD.
Špitálska 2, 071 01 Michalovce

Tel.: 0905 893311
e-mail: dana.jureckova@svetzdravia.com 

Spoluorganizátor: RLK Košice 
https://www.procare.sk/spolok-lekarov-sls/ 

#
Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov Tre-
bišov
24.január 2019, Trebišov
Miestny seminár
Téma: Transplantológia a darcovstvo orgánov na 
Slovensku.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov Trebišov
MUDr. Mária Cifraničová
OAMIS NsP Trebišov, a.s.

ul.SNP 1079/76, 075 01 Trebišov
Tel.: 056/6660133

e-mail: maria.cifranicova@svetzdravia.com 

Spoluorganizátor: 
Nemocnica s poliklinikou Trebišov a.s.

Organizačno-technické zabezpečenie: 
MUDr. Peter Mucha, prezident SL Trebišov, 

0907 419 328
#
Aktuality v hematológii 2019
25.-26.január 2019, Sielnica, hotel Kaskády
Celoslovenská konferencia 
Téma: Hematologické konzultácie, hematologické 
kazuistiky. Neutropénia; Neutropénia-kazuistiky; 
Thrombocytopénia; Kontroverzie pri žilovom trom-
boembolizme; Poruchy hemostázy – kazuistiky; 
Anémia, sideropénia – kazuistiky.

Hlavný organizátor: Slovenská hematologická 
a transfuziologická spoločnosť

MUDr. Marcela Skraková
Klinika hematológie a transfuziológie UNB

Antolská 11, 851 07 Bratislava 
Tel.: 0905 982552

e-mail: skrakova@pe.unb.sk 
Organizačno-technické zabezpečenie: 

ROWEX, s.r.o., Hlaváčiková 39, 841 05 Bratislava, 
MUDr. Igor Vico, 0903 762668, igor.vico@rowexpro.sk 

www.ah2019.sk 
#
Moderný manažment konzervatívnej liečby CKD
25.-26.január 2019, Šamorín, X-Bionic 
Medzinárodné sympózium
Téma: Komplexný pohľad na manažment pacienta 
s CKD so zameraním proteínovo-energetickú na 
malnutríciu a jej dôsledky. 

Hlavný organizátor: 
Slovenská nefrologická spoločnosť

Prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
Spoluorganizátor: Fresenius Kabi, s.r.o.

Organizačno-technické zabezpečenie: 
SKI TRAVEL – Pro Events, s.r.o., 

K Vodopádom 4056/69, 059 85 Štrbské Pleso, 
Martin Hoclár, 0903 991903 

www.nefro.sk 
#
XX. RINOFEST – Demonštračný kurz septorino-
plastiky a endoskopickej chirurgie PND
27.-29.január 2019, Klinika otorinolaryngológie 
a chirurgie hlavy a krku SZU v Bratislave v Ústred-
nej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok – FN
Medzinárodné vzdelávacie podujatie - chirurgický kurz
Téma: Chirurgia nosa a PND.

Hlavný organizátor: Klinika otorinolaryngológie 
a chirurgie hlavy a krku SZU v Bratislave v Ústrednej 

vojenskej nemocnici SNP Ružomberok –FN
MUDr. Marián Sičák, PhD.

ul. Generála Vesela 21, 034 26 Ružomberok
Tel.: 044/4382634

e-mail: vajzeroval@uvn.sk 
Spoluorganizátor: Slovenská spoločnosť 

pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, 
Rinologická sekcia SSO.

Organizačno-technické zabezpečenie: 
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, 

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN
Mgr. Ľubomíra Vajzerová

- sekretariát Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku
Tel.: 044/4382634, vajzeroval@uvn.sk 

http://www.plastikanosa.eu, http://www.uvn.sk 
#
Vedecká odborná schôdza Spolku lekárov Martin
30.január 2019, Martin, VP UNM
Téma: Nové možnosti biplanárneho angiografu 
a v intervenčnej rádiológii.

Hlavný organizátor: Rádiologická klinika JLF UK 
a UN v Martine, Spolok lekárov Martin

Doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE

Vedecká schôdza Spolku lekárov v Trenčíne
30. január 2019, Trenčín, FN Konferenčná miestnosť
Okresný seminár
Téma: Interdisciplinárna.
Hlavný organizátor: Spolok lekárov v Trenčíne
MUDr. Ladislav Badík, predseda SL 
Spoluorganizátor: Chirurgická klinika
www.fntn.sk 

Program odborných spoločností SLS
na I. polrok 2019

JaNuÁR 2019
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36.seminár – Medicamenta Nova
31.január 2019, Bratislava, LF UK (Veľká poslu-
cháreň NTÚ, Sasinkova 4) 
Celoslovenský seminár
Téma: Aktuálne problémy biologickej liečby.

Hlavný organizátor: LF UK v Bratislave – Ústav 
farmakológie a klinickej farmakológie

Slovenská farmakologická spoločnosť; Slovenská 
spoločnosť klinickej farmakológie

Prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.
ÚKFK LF UK , Sasinkova 4, 813 72 Bratislava

Tel.: 02/90119229
e-mail: viera.kristova@fmed.uniba.sk 

Spoluorganizátor: Slovenská lekárnická komora
Organizačno-technické zabezpečenie: 

Kongresové oddelenie SLS
www.klinickafarmakologia.sk 

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Bar-
dejove
31.január 2019, Bardejov 
Okresný seminár
Téma: Neonatologická.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov v Bardejove
MUDr. Jozef Chovanec

NsP Sv. Jakuba 21, Bardejov, Tel.: 054/4788314
Organizačno-technické zabezpečenie: 

SL Bardejov, MUDr. Marcel Litavec, 054/4788563
www.nsp-bardejov.sk 

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Du-
najskej Strede
31.január 2019, Dunajská Streda, NsP, Zasadačka 
OAIM, Svet Zdravia
Téma: Interná medicína.

Hlavný organizátor: 
Spolok lekárov Dunajská Streda

MUDr. Edit Rajzák
Tel.: 031/5571215, -490, -227

e-mail: edit.rajzak@svetzdravia.com 
Spoluorganizátor: Riaditeľstvo Nemocnica Dunaj-

ská Streda a.s., člen siete nemocníc Svetu zdravia. 

Vedecko – pracovná schôdza Spolku lekárov 
Prievidza
31.január 2019, Bojnice, Hotel pod Zámkom
Téma: Kožné odd. a Odd. mikrobiológie.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov Prievidza
MUDr. Ladislav Frankovič 

Psychiatrické oddelenie, NsP Prievidza, 
Nemocnica so sídlom v Bojniciach

Tel.: 5112548, 5115532, 0918 717729
e-mail: ladislav@frankovic.sk 

XVII. Kleiblove lekárske dni Záhoria
31.január 2019, Skalica, Hotel sv. Ludmila
Okresná konferencia
Téma: Varia z oblasti medicínskych a nemedicínskych 
odborov rezortu zdravotníctva.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov Záhoria
PaedDr. Barbora Bunová, PhD., vedecká sekretárka SLZ

Organizačno-technické zabezpečenie:
 Kongresové oddelenie SLS 

www.spoloklz.sk 

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov MUDr. 
Vojtecha Alexandra
január 2019, Kežmarok, reštaurácia Legenda 
Okresný seminár

Hlavný organizátor: 
Spolok lekárov MUDr. Vojtecha Alexandra Kežmarok

MUDr. Peter Slovik
Tvarožnianska 6, Kežmarok

Tel.: 0908 268809
e-mail: slovikpeter@centrum.sk 

MUDr. Peter Marko, Kežmarok
Tel.: 0905 840000

Organizačno-technické zabezpečenie: 
Empire, Pavol Mikulášik, Priekopa 23, Kežmarok, 

empire@stonline.sk

Odborný večer Spolku slovenských lekárov v Bra-
tislave
Každý pondelok o  17.00 hod., Bratislava, Malá 
poslucháreň, NTÚ LF UK

Hlavný organizátor: 
Spolok slovenských lekárov v Bratislave

Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
NÚDCH, I. detská klinika, Limbová 1, 833 40 Bratislava

Tel.: 02/59371103, e-mail: bzduch@gmail.com 
www.sslba.sk 

„Medicínske právo – Etický kódex zdravotnícke-
ho pracovníka“
5.február 2019, Bratislava
Celoslovenský seminár 
Téma: Práva a povinnosti zdravotníckych pracovníkov 
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 

Hlavný organizátor:  
Slovenská spoločnosť zdravotníckeho práva

Prof. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH
SZU, Limbova 14, 833 03 Bratislava

Tel.: 02/59370173, e-mail: karol.toth@szu.sk 
Spoluorganizátor: SZU, LF, Katedra medicínskeho práva

Vedecká odborná schôdza Spolku lekárov Martin
6.február 2019, Martin, VP UNM
Téma: Prínos moderných techník externej rádiotera-
pie v liečbe pacientov s nádorovými ochoreniami.

Hlavný organizátor: Onkologické centrum JLF UK 
a UNM Martin, Slovenská spoločnosť radiačnej 

onkológie, Spolok lekárov Martin
MUDr. Eva Hajtmanová, PhD.

Kurz disekcie spánkovej kosti na 3D modeloch 
firmy Phacon s navigáciou
7.-8.február 2019, Bratislava, Detská ORL klinika 
LF UK a NÚDCH
Okresný workshop
Téma: Disekcia spánkovej kosti na 3D-tlačených mode-
loch s  možnosťou CT navigácie. Anatómia spánkovej 
kosti, teoretické princípy disekcie, praktický nácvik di-
sekcie na anatomicky presných modeloch firmy Phacon.

Hlavný organizátor: Slovenská spoločnosť  
pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH 

Limbová 1, 833 40 Bratislava
Tel.: 02/59371448, e-mail: irina.sebova@NÚDCH.sk 

Organizačno-technické zabezpečenie:  
Sekretariát DORLK – NÚDCH Bratislava, 

02/59371421, 02/59371207
www.sso.sk 

Efektívny manažment parodontológie v  moder-
nej praxi 1.
7.-9.február 2019, Prešov
Celoslovenský seminár / prednášky + praktický kurz 
na pokračovanie
Téma: Mechanická, chemická a chirurgická liečba pa-
rodontu.

Hlavný organizátor:  
Slovenská parodontologická spoločnosť

Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.
Tel.: 0908 974703, e-mail: kovalova@nextra.sk

Spoluorganizátor: Slovenská stomatologická  
spoločnosť, Slovenská dentálnohygienická spoloč-

nosť, Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove.
Organizačno-technické zabezpečenie:  

Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.,  
0908 974703, kovalova@nextra.sk

www.zdravyusmev.sk 

Novinky v intenzívnej medicíne detského veku
8.február 2019, Košice
Celoslovenský tématický kurz
Téma: Diagnostika a liečba kritických stavov v pediatrii.

Hlavný organizátor:  
Občianske združenie Detské ARO Košice

MUDr. Mária Pisarčíková, PhD.
DFN a UPJŠ LF, Trieda SNP 1, 040 11 Košice

Tel.: 055/2354143, 2354137
e-mail: pisarcikova@dfnkosice.sk 

Spoluorganizátor: Detská fakultná nemocnica Košice,  
SPS, Sekcia intenzívnej starostlivosti v pediatrii

Organizačno-technické zabezpečenie:  
Občianske združenie Detské ARO Košice,  

Detská fakultná nemocnica Košice
www.dfnkosice.sk, www.sls-sps.sk 

Kazuistický seminár v internej medicíne a v kar-
diológii
8.-9. február 2019, Žilina, hotel Holiday Inn
Celoslovenský seminár
Téma: Kazuistiky v internej medicíne, diabetológii 
a v kardiológii.

Hlavný organizátor: Slovenská internistická  

spoločnosť; Slovenská kardiologická spoločnosť;  
Slovenská diabetologická spoločnosť

Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
I.interná klinika LF UPJŠ Košice
e-mail: ivica.lazurova@upjs.sk
Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

I.interná klinika LF UK a UN
Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Tel.: 02/57290249, e-mail: sonakinova@hotmail.com 
Spoluorganizátor:  

Slovenská kardiologická spoločnosť
Organizačno-technické zabezpečenie:  

A-Medi management, s.r.o., Stromová 13, 831 01 Bra-
tislava, Ing. H Šurinová, marketing@amedi.sk 

Porucha prehĺtania
11. február 2019, Bratislava
Miestne školiace miesto
Téma: Dysfágia.

Hlavný organizátor: Slovenská spoločnosť  
pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH
Antolská 11, 851 07 Bratislava

Tel.: 02/68672052, e-mail: miro.tedla@gmail.com 
Spoluorganizátor: Klinika ORL LF UK

Organizačno-technické zabezpečenie:  
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 

www.sso.sk 

21. zimné fórum SSAIM – 21. winterfórum SSAIM
14.-15. február 2019, hotel PATRIA, 
Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
Konferencia – postgraduálne vzdelávanie CME
Téma: Perioperačné krvácanie a šok, život ohrozujúce 
krvácanie. Operačný výkon a anémia, transfuziológia 
perioperačne. NOAK, komplikácie pri transfúziách. 
Hypokoagulačné stavy, viskoelastické metódy. 

Hlavný organizátor: Slovenská spoločnosť  
anestéziológie a intenzívnej medicíny

Organizačno-technické zabezpečenie:  
Doc. MUDr. Roman Záhorec, PhD.,  

0905 624901, rzahorec@ousa.sk 
www.ssaim.sk 

II. Jakubíkovej deň
15.február 2019, Bratislava, NÚDCH (posluchá-
reň 2.posch.)
Medzinárodné sympózium
Téma: Kazuistiky týkajúce sa problematiky detských 
pacientov s niektorými ochoreniami dolných dýcha-
cích orgánov a cudzích telies v tracheobronchiálnom 
strome.
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Odborný večer Spolku slovenských lekárov v Bra-
tislave
Každý pondelok o  17.00 hod., Bratislava, Malá 
poslucháreň, NTÚ LF UK

Hlavný organizátor:
Spolok slovenských lekárov v Bratislave

Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.

NÚDCH, I. detská klinika, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Tel.: 02/59371103, e-mail: bzduch@gmail.com 

www.sslba.sk 

Seminár Spolku lekárov Oravy
1.marec 2019, Dolný Kubín, Veľká zasadačka 
DONsP

Odborný seminár
Hlavný organizátor: Spolok lekárov Oravy 

Interné oddelenie, MUDr. Peter Letavay, MBA
e-mail: sekretarslo@gmail.com 

Efektívny manažment parodontológie v  moder-
nej praxi 2.
7.-9.marec 2019, Prešov
Celoslovenský seminár/ prednášky + praktický kurz 
na pokračovanie
Téma: Mechanická, chemická a  chirurgická liečba 

Hlavný organizátor: Slovenská spoločnosť  
pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH

Limbová 1, 833 40 Bratislava
Tel.: 02/59371448, e-mail: irina.sebova@NÚDCH.sk 

Spoluorganizátor: Slovenská pneumologická a fti-
zeologická spoločnosť, Pediatrická sekcia, OZ ORLík

Organizačno-technické zabezpečenie:  
Sekretariát DORLK – NÚDCH Bratislava, 

02/59371421, 02/59371207
www.sso.sk , www.spfs.sk 

Problematika ambulantného gynekológa, XXII. 
celoštátna vedecko-odborná schôdza
16.február 2019, Bratislava, Poslucháreň UNB 
Ružinov
Celoslovenská konferencia
Téma: Aktuálne problémy ambulantných gynekoló-
gov. Včasná diagnostika vrodených vývojových chýb.

Hlavný organizátor:  
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

Doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc.
I. gyn.-pôr. klinika SZU, FNsP Kramáre

Limbova 5, 833 05 Bratislava
Tel.: 02/59542271

www.sgps.sk 

Seminár Spolku lekárov Oravy
20.február 2019, Dolný Kubín, Veľká zasadačka 
DONsP
Odborný seminár

Hlavný organizátor: Spolok lekárov Oravy 
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

MUDr. František Mičáň
e-mail: sekretarslo@gmail.com 

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov Lučenec
21.február 2019, Lučenec, Stará radnica zasadačka
Miestny seminár
Téma: OAIM, RDG, Anestéziologická ambulancia.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov Lučenec
MUDr. Peter Kirschner

Tel.: 047/4311265, e-mail: kirschner@lcnsp.sk 

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Mi-
chalovciach
21.február 2019, Veľká zasadačka NsP Michalovce 
Téma: Onkologické oddelenie.

Hlavný organizátor:  
Spolok lekárov v Michalovciach

MUDr. Dana Jurečková, PhD.
Špitálska 2, 071 01 Michalovce

Tel.: 0905 893311
e-mail: dana.jureckova@svetzdravia.com 

Spoluorganizátor: RLK Košice 
https://www.procare.sk/spolok-lekarov-sls/ 

Vedecko pracovná schôdza Spolku lekárov v  Ri-
mavskej Sobote
21. február 2019, Rimavská Sobota
Téma: Vertebrogénne ochorenia, možnosti terapie 
v súčasnosti.

Hlavný organizátor:  
Spolok lekárov v Rimavskej Sobote

MUDr. Attila Gányovics
Hostinského 1037/14, 979 01 Rimavská Sobota

Tel.: 0908 162031, e-mail: dr.ati@azet.sk 

Organizačno-technické zabezpečenie:  
MUDr. Attila Gányovics, 0908 162031, dr.ati@azet.sk 

MUDr. Hana Sedláčková, 0904 439621,  
hana.sedlackova@svetzdravia.com 

Kurz otoskopie pre pediatrov
22.február 2019, Bratislava, Zasadačka Detskej 
ORL kliniky LF UK a NÚDCH
Okresný workshop
Téma: Akútna otitída v ambulantnej praxi pediatra. 
Teoretické aj praktické aspekty, diagnostika a liečba 
zápalov vonkajšieho a stredného ucha spracovaná 
pre potreby pediatrov. Teoretické prednášky, praktic-
ký nácvik vyšetrovacích metód a princípy liečby.
Hlavný organizátor: Slovenská spoločnosť pre oto-

rinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku
MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH

Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH 
Limbová 1, 833 40 Bratislava

Tel.: 02/59371448, e-mail: irina.sebova@NÚDCH.sk 
Spoluorganizátor: Detská klinika LF UK a NÚDCH

Organizačno-technické zabezpečenie:  
Sekretariát DORLK – NÚDCH Bratislava, 

02/59371421, 02/59371207
www.sso.sk 

Aktuálne trendy v manažmente zdravia ženy
27. február 2019, Bratislava, Hotel Lindner
Krajská konferencia
Téma: Najnovšie poznatky v gynekologickej endo-
krinológii.

Hlavný organizátor: 
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, PhD.
I.gynekol.-pôrod.klinika LF UK a UNB

Antolská 11, 851 07 Bratislava , Tel.: 02/68673679
www.sgps.sk 

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Du-
najskej Strede
27.február 2019, Dunajská Streda, NsP, Zasadač-
ka OAIM, Svet Zdravia
Téma: Neurológia.

Hlavný organizátor: 
Spolok lekárov Dunajská Streda, MUDr. Edit Rajzák

Tel.: 031/5571215, -490, -227
e-mail: edit.rajzak@svetzdravia.com 

Spoluorganizátor: Riaditeľstvo Nemocnica Dunajská 
Streda a.s. , člen siete nemocníc Svet zdravia. 

Vedecká schôdza Spolku lekárov v Trenčíne
27.február 2019, Trenčín, FN Konferenčná miestnosť
Okresný seminár
Téma: Interdisciplinárna.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov v Trenčíne
MUDr. Ladislav Badík, predseda SL 

Spoluorganizátor: Neurologické oddelenie
www.fntn.sk 

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Bar-
dejove
28.február 2019, Bardejov 
Okresný seminár
Téma: Mikrobiologická.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov v Bardejove
MUDr. Jozef Chovanec

NsP Sv.Jakuba 21, Bardejov, Tel.: 054/4788314
Organizačno-technické zabezpečenie:  

SL Bardejov, MUDr. Marcel Litavec, 054/4788563
www.nsp-bardejov.sk 

Vedecko – pracovná schôdza Spolku lekárov 
Prievidza
28.február 2019, Bojnice, Hotel pod Zámkom
Téma: Interné odd. HTO.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov Prievidza
MUDr. Ladislav Frankovič 

Psychiatrické oddelenie, NsP Prievidza, 
Nemocnica so sídlom v Bojniciach

Tel.: 5112548, 5115532, 0918 717729
e-mail: ladislav@frankovic.sk 

Etické a ľudsko-právne aspekty dlhodobej liečby 
závažných duševných porúch I.
február 2019, Bratislava 
Celoslovenské sympózium
Téma: Etické a ľudsko-právne aspekty dlhodobej 
liečby závažných duševných porúch.

Hlavný organizátor:  
Slovenská psychiatrická spoločnosť

MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
e-mail: luba.izakova@nextra.sk 

www.psychiatry.sk 

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov Trebišov
28.február 2019, Trebišov
Miestny seminár
Téma: Varia.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov Trebišov
MUDr. Ján Lešo, TaPCH oddelenie NsP Trebišov, a.s.

ul.SNP 1079/76, 075 01 Trebišov
Tel.: 056/6660431, e-mail: jan.leso@svetzdravia.com

Spoluorganizátor:  
Nemocnica s poliklinikou Trebišov a.s.

Organizačno-technické zabezpečenie: MUDr.  
Peter Mucha, prezident SL Trebišov, 0907 419328

XXXVII. vedecká konferencia s  medzinárodnou 
účasťou
február 2019, Partizánske
Téma: Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve za-
merané na rozvoj multidisciplinárnej spolupráce so 
sociálnymi pracovníkmi a s pracovníkmi pôsobiacimi 
vo verejnom zdravotníctve III., Varia.

Hlavný organizátor: Sekcia pedagogických pra-
covníkov Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných 

asistentiek, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety, n.o., Bratislava

Organizačno-technické zabezpečenie:  
Prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MHA, 

Narcisová 40, 821 01 Bratislava, 0901 780780
mpalun@gmail.com, ivica.gulasova4@gmail.com 

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov MUDr. 
Vojtecha Alexandra
február 2019, Kežmarok, reštaurácia Legenda 
Okresný seminár

Hlavný organizátor:  
Spolok lekárov MUDr. Vojtecha Alexandra Kežmarok

MUDr. Peter Slovik, Tvarožnianska 6, Kežmarok
Tel.: 0908 268809, e-mail: slovikpeter@centrum.sk 

MUDr. Peter Marko, Kežmarok
Tel.: 0905 840000

Organizačno-technické zabezpečenie: 
Empire, Pavol Mikulášik, Priekopa 23, Kežmarok, 

empire@stonline.sk 
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parodontu.
Hlavný organizátor: 

Slovenská parodontologická spoločnosť
Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

Tel.: 0908 974703, e-mail: kovalova@nextra.sk
Spoluorganizátor: Slovenská stomatologická 

spoločnosť, Slovenská dentálnohygienická spoloč-
nosť, Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove.

Organizačno-technické zabezpečenie: 
Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.

0908 974703, kovalova@nextra.sk
www.zdravyusmev.sk 

Svetový deň obličiek 2019/ World Kidney Day 2019
8.marec 2019, Bratislava a ostatné krajské mestá 
(marec-apríl)
Seminár
Téma: Zdravé obličky pre každého všade / Kidney 
Health for everyone Everywhere.

Hlavný organizátor: 
Slovenská nefrologická spoločnosť

Doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH
I.interná klinika SZU, UNB

Limbova 5, 833 05 Bratislava 
Tel.: 02/59542670, e-mail: martin.demes@kr.unb.sk 

Organizačno-technické zabezpečenie: 
FARMI-PROFI, s.r.o.,

 Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, 
PharmDr. Katarína Bilá, 

0918 655120, 02/64461614, 1555,  bila@farmi-profi.sk 
www.nefro.sk 

Základy manuálnych techník pri vyšetrení a lieč-
be porúch krčnej chrbtice a pleca
8.-10.marec 2019, Bratislava
Celoslovenský seminár
Téma: Koncepcia funkčných porúch krčnej chrbtice 
a pleca s dôrazom na bolesť a funkčnú patológiu po-
hybovej sústavy, mobilizačné a manipulačné techniky 
na krčnej chrbtici, funkčná rtg krčnej chrbtice a pleca.

Hlavný organizátor:
 Slovenská spoločnosť myoskeletálnej medicíny

MUDr. Viera Agnerová
Grosslingova 63, 811 09 Bratislava

Tel.: 0910 651199, e-mail: biothermsk@gmail.com 
Organizačno-technické zabezpečenie: 

Kongresové oddelenie SLS
www.manumed.sk 

Jarné gynekologické dni 2019
12. marec 2019, Banská Bystrica, Hotel Dixon
Krajské sympózium
Téma: Prevencia gynekologických ochorení.

Hlavný organizátor: 
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
I.gynekol.-pôrod.klinika LF UK 

Antolská 11, 851 07 Bratislava , Tel.: 02/68672725
Prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc.

MUDr. Erik Dosedla, PhD.
www.sgps.sk 

Jarné gynekologické dni 2019
13. marec 2019, Žilina, Hotel Holiday Inn
Krajské sympózium
Téma: Prevencia gynekologických ochorení.

Hlavný organizátor: 
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
I.gynekol.-pôrod.klinika LF UK 

Antolská 11, 851 07 Bratislava , Tel.: 02/68672725
Prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc.

MUDr. Erik Dosedla, PhD.
www.sgps.sk 

Cyklus prednášok – „Inovatívne lieky v medicíne“
13.marec 2019, Bratislava-Kramáre, SZU
Celoslovenský cyklus prednášok
Téma: Aktuálne otázky inovatívnej farmakoterapie 
vo vybraných odboroch internej medicíny.

Hlavný organizátor: 
Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie

Prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.

SZU, Limbová 12-14, 833 03 Bratislava
Tel.: 02/59370838, e-mail: jozef.holoman@szu.sk 

Spoluorganizátor: 
SZU – Ústav farmakológie a klinickej farmakológie

Organizačno-technické zabezpečenie: 
Kongresové oddelenie SLS

www.klinickafarmakologia.sk 

XVI. odborná konferencia národných referenč-
ných centier pre surveillance infekčných chorôb 
v SR
14.marec 2019, Bratislava, MZ SR
Celoslovenská konferencia
Téma: Spôsob zabezpečenia a výsledky mikrobiologic-
kej a  epidemiologickej surveillance infekčných chorôb 
príslušných NRC. Aplikácia nových laboratórnych metód 
v diagnostike prenosných ochorení. Informácie o účasti 
na celoštátnych a medzinárodných projektoch a spolu-
práci v sieťach prenosných ochorení v rámci EÚ a SZO.

Hlavný organizátor: Slovenská epidemiologická 
a vakcinologická spoločnosť

Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 14, 833 03 Bratislava

Tel.: 02/ 59 370 564, e-mail: kristufkova@gmail.com
Spoluorganizátor: 

Fakulta verejného zdravotníctva SZU Bratislava, 
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

Organizačno-technické zabezpečenie: 
A-medi, Ing. Šurinová, 02/55647247, 0910 230209, 

marketing@amedi.sk , www.amedi.sk

Kurz endoskopie dolných dýchacích orgánov detí
14.-15.marec 2019, Bratislava, Detská ORL klini-
ka LF UK a NÚDCH
Okresný workshop
Téma: Teoretické princípy, indikácie, postupy pri en-
doskopickom vyšetrení dolných dýchacích orgánov. 
Odstránenie cudzích telies, bronchoalveolárna laváž, 
flexibilná a rigidná endoskopia.

Hlavný organizátor: Slovenská spoločnosť 
pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH 

Limbová 1, 833 40 Bratislava
Tel.: 02/59371448, e-mail: irina.sebova@NÚDCH.sk 

Spoluorganizátor: Klinika detskej pneumológie 
a ftizeológie SZU a NÚDCH 

Organizačno-technické zabezpečenie:
Sekretariát DORLK – NÚDCH Bratislava, 

02/59371421, 02/59371207
www.sso.sk 

Vráblikov deň onkologickej gastroenterológie 
(VDOG)
15. marec 2019

Hlavný organizátor: 
Slovenská gastroenterologická spoločnosť, o.z.
Kontakt: Sekretariat SGS, sekretariat@sgssls.sk 

www.sgssls.sk 

XXIX. Getlíkov deň
15.marec 2019, Bratislava, UN sv. Cyrila a Metoda
Celoslovenská konferencia
Téma: Diagnostické a terapeutické postupy v pediatrii.

Hlavný organizátor: Lekárska fakulta SZU – Klinika 
pre deti a dorast A.Getlíka LF SZU a UN Bratislava

Slovenská spoločnosť dorastového lekárstva
Doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim.prof.

Klinika pre deti a dorast A.Getlíka LF SZU a UNB, 
Katedra pediatrie LF SZU a UNB

Tel.: 02/68672354, -2677
e-mail: katedrapediatrie@gmail.com 

Spoluorganizátor a organizačno-technické  
zabezpečenie: UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, 

Antolská 11, 851 07 Bratislava, 
Slovenská pediatrická spoločnosť, 

A-medi management, s.r.o., www.amedi.sk 

XV. jarný reumatologický seminár
15. marec 2019, Spoločenské centrum SLK Pieš-
ťany, a.s.

Celoslovenský seminár
Téma: Sekcia mladých reumatológov. Onkológia. 
Hepatológia. 

Hlavný organizátor: 
Slovenská reumatologická spoločnosť 

Doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, mim. prof.
e-mail: macejova@hotmail.com

Doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD. 
e-mail: killinger@nspr.sk 

MUDr. Martin Žlnay, PhD. 
e-mail: martin.zlnay@nurch.sk

Mgr. Viera Džurná, e-mail: viera.dzurna@nurch.sk
Spoluorganizátor: Národný ústav reumatických 

chorôb, SLK Piešťany, a.s.
Organizačno-technické zabezpečenie: 
TAJPAN, s.r.o., Vážska 1, 821 07 Bratislava, 

zuzana.fuzova@tajpan.com , http://www.srs-sls.sk/ 

XXIX. bratislavské postgraduálne dni detskej ne-
urológie
15.-16. marec 2019, Bratislava, Austria Trend Hotel
Medzinárodný kongres
Téma: Nervovosvalové ochorenia. Skríningové metó-
dy v detskej neurológii. Likvorológia. Epilepsia. Varia.

Hlavný organizátor: Slovenská neurologická spo-
ločnosť – Neuropediatrická sekcia SNeS 

MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
e-mail: kolnikova@NÚDCH.sk 

Organizačno-technické zabezpečenie: 
SOLEN, s.r.o. Daša Búzeková, 02/54131365,

 buzekova@solen.sk, www.solen.sk 

Hlavolamy v detskej psychiatrii
15.-16. marec 2019, Martin
Celoslovenská klinická konferencia
Téma: Kazuistiky z pedopsychiatrickej praxe.

Hlavný organizátor: 
Sekcia detskej a dorastovej psychiatrie SPsS

MUDr. Jana Trebatická, PhD.
Klinika detskej psychiatrie NÚDCH LF UK

Limbová 1, 833 40 Bratislava, Tel.: 02/59371410
e-mail: jana.trebaticka@fmed.uniba.sk 

Organizačno-technické zabezpečenie: 
Agentúra KAMI, s.r.o., Letná 70, 052 01 Spišská Nová Ves, 

Štefánia Kamenická, 0905 530158 
www.agenturakami.sk , www.psychiatry.sk 

XXIII. Guensbergerov deň
20. marec 2019, Bratislava, Psychiatrická klinika 
LF UK a UNB
Celoslovenská konferencia
Téma: Nové trendy v oblasti psychopatologického 
výskumu. Klasifikácie duševných porúch (DSM-5 
a MKCH-11). Kazuistiky.

Hlavný organizátor: Sekcia psychopatológie SPsS
Doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD. 

Psychiatrická klinika SZU, UNB Ružinov
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Tel.: 02/48234574
e-mail: forgacova@ru.unb.sk 

Spoluorganizátor: 
Psychiatrická klinika LF UK a UNB Staré Mesto

Organizačno-technické zabezpečenie: 
Kongresové oddelenie SLS, Pavol Vician, 

vician@sls.sk, www.psychiatry.sk

21. ročník Bienále disekcie spánkovej kosti a chi-
rurgie stredného ucha
16.-18.marec 2019, Bratislava, Klinika ORL a chi-
rurgie hlavy a krku 
Celoslovenský workshop
Téma: Nácvik anatómie, práce s vŕtačkou, chirurgic-
kých výkonov na spánkovej kosti. Sledovanie živého 
prenosu chirurgických výkonov v strednom uchu.

Hlavný organizátor: Slovenská spoločnosť 
pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku

Antolská 11, Bratislava
Tel.: 02/68672052

e-mail: profant@fnor.sk
Spoluorganizátor: Nadácia Sluch ako dar

www.sso.sk 
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Klinická prax v gynekológii
18. marec 2019, Košice
Krajské sympózium
Téma: Hormonálna liečba v gynekológii a liečba 
myomatózy. 

Hlavný organizátor: 
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

Prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
Gynekol.-pôrodnícka klinika UN a Univ.KF Nitra 

www.sgps.sk 

Jarné gynekologické dni 2019
19. marec 2019, Bratislava, Hotel Lindner
Krajské sympózium
Téma: Prevencia gynekologických ochorení.

Hlavný organizátor: 
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
I.gynekol.-pôrod.klinika LF UK 

Antolská 11, 851 07 Bratislava , Tel.: 02/68 67 27 25
Prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc.

MUDr. Erik Dosedla, PhD.
www.sgps.sk 

Otologický deň 2019
19.marec 2019, Bratislava, Klinika ORL a  chirur-
gie hlavy a krku 
Celoslovenský kongres
Téma: Otológia.

Hlavný organizátor: Slovenská spoločnosť 
pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku

Antolská 11, Bratislava, Tel.: 02/68672052
e-mail: profant@fnor.sk

Spoluorganizátor: Nadácia Sluch ako dar
www.sso.sk 

Jarné gynekologické dni 2019
20. marec 2019, Košice, Hotel Yasmin
Krajské sympózium
Téma: Prevencia gynekologických ochorení.

Hlavný organizátor: 
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
I.gynekol.-pôrod.klinika LF UK 

Antolská 11, 851 07 Bratislava , Tel.: 02/68672725
Prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc.

MUDr. Erik Dosedla, PhD.
www.sgps.sk 

Klinická prax v gynekológii
21. marec 2019, Žilina
Krajské sympózium
Téma: Hormonálna liečba v gynekológii a liečba 
myomatózy. 

Hlavný organizátor: 
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

Prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
Gynekol.-pôrodnícka klinika UN a Univ.KF Nitra 

www.sgps.sk 

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov Luče-
nec
21.marec 2019, Lučenec, Stará radnica zasadačka
Miestny seminár
Téma: ORO, LC-ONCOMED. Nové trendy v liečbe 
karcinómu prsníka.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov Lučenec
MUDr. Peter Kirschner

Tel.: 047/4311265, e-mail: kirschner@lcnsp.sk 

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Mi-
chalovciach
21.marec 2019, Veľká zasadačka NsP Michalovce 
Téma: Interné oddelenie.

Hlavný organizátor: 
Spolok lekárov v Michalovciach

MUDr. Dana Jurečková, PhD.
Špitálska 2, 071 01 Michalovce, Tel.: 0905 893311

e-mail: dana.jureckova@svetzdravia.com 
Spoluorganizátor: 

RLK Košice 
https://www.procare.sk/spolok-lekarov-sls/ 

XXVIII. deň prim. Jána Straku
22. marec 2019, Žiar nad Hronom
Celoslovenská konferencia
Téma: Novšie trendy v perinatológii.

Hlavný organizátor: 
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

MUDr. Ľuboš Zelizňák
Gynekol-pôrod.klin.UN a Univ.KF Nitra

Spoluorganizátor: 
Spolok lekárov Žiar nad Hronom, www.sgps.sk 

Transplantačno-nefrologický seminár „Zdravé 
obličky pre každého“ 
22.marec 2019, Martin, Hotel Turiec
Celoslovenský seminár
Téma: Ochorenia obličiek, starostlivosť o pacienta 
s chorobou obličiek a po transplantácii obličky. 

Hlavný organizátor: 
Slovenská nefrologická spoločnosť

Doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.
Chirurgická klinika a Transplantačné centrum UNM

Kollárova 2, 036 01 Martin
Tel.: 043/4203184, e-mail: tc@unm.sk 

Spoluorganizátor: 
Slovenská transplantologická spoločnosť

Občianske združenie Darovaný život
Organizačno-technické zabezpečenie: 

Občianske združenie Darovaný život, 
MUDr. Juraj Miklušica, PhD.

J.Mazúra 8, 036 01 Martin
www.transplant.sk 

Moderná pedostomatológia v kocke
22. marec 2019, Bratislava, Hotel Lindner
Medzinárodná konferencia
Téma: Súčasný prístup k ošetreniu detských pacientov.

Hlavný organizátor: 
Slovenská parodontologická spoločnosť

JUDr. Eva Rusiňáková
Tel.: 0911 482774

e-mail: info@perio.sk 
Spoluorganizátor: 

Dently Academia, s.r.o.
Organizačno-technické zabezpečenie: 

Dently Academia, s.r.o., JUDr. Eva Rusiňáková, 
0911 482774, info@dentlyacademia.sk 

www.perio.sk, www.dentlyacademia.sk 

Celoslovenský seminár 
22.marec 2019, Martin, Hotel Turiec
Transplantačno-nefrologický seminár
Téma: Zdravé obličky pre každého.

Hlavný organizátor: UNM, JLF UK a UN v Martine, 
Slovenská transplantologická spoločnosť, 

Slovenská nefrologická spoločnosť, 
Občianske združenie Darovaný život, 

Spolok lekárov Martin
Doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

XXVIII. deň primára MUDr. Jána Straku
22. marec 2019, Žiar nad Hronom, Hotel Luna
Celoslovenská konferencia
Téma: Starostlivosť o ženu, matku a dieťa.

Hlavný organizátor: 
Spolok lekárov Žiar nad Hronom

MUDr. Gabriela Majcherová, podpredsedkyňa SL ZH
Svet zdravia a.s., Všeobecná nemocnica

Sládkovičova 11, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: 0911 631630, e-mail: gmajcherova@gmail.com 

Spoluorganizátor: 
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie 
Žiar nad Hronom Svet Zdravia a.s., 

Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom. 
Organizačno-technické zabezpečenie: 

Kongresové oddelenie SLS, 
Emília Kurucová, kurucova@sls.sk 

Vedecká schôdza Spolku lekárov v Trenčíne
23.marec 2019, Trenčín, FN Konferenčná miestnosť
Okresný seminár
Téma: Interdisciplinárna.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov v Trenčíne

MUDr. Ladislav Badík, predseda SL 
Spoluorganizátor: Urologické oddelenie

www.fntn.sk 

Klinická prax v gynekológii
25. marec 2019, Bratislava
Krajské sympózium
Téma: Hormonálna liečba v gynekológii a liečba 
myomatózy. 

Hlavný organizátor:  
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

Prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
Gynekol.-pôrodnícka klinika UN a Univ.KF Nitra 

www.sgps.sk 

Cyklus prednášok – „Inovatívne lieky v medicíne“
27.marec 2019, Bratislava-Kramáre, SZU
Celoslovenský cyklus prednášok
Téma: Aktuálne otázky inovatívnej farmakoterapie 
vo vybraných odboroch internej medicíny.

Hlavný organizátor: 
Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie

Prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.
SZU, Limbová 12-14, 833 03 Bratislava

Tel.: 02/59370838, e-mail: jozef.holoman@szu.sk 
Spoluorganizátor: 

SZU – Ústav farmakológie a klinickej farmakológie
Organizačno-technické zabezpečenie: 

Kongresové oddelenie SLS
www.klinickafarmakologia.sk 

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Du-
najskej Strede
27.marec 2019, Dunajská Streda, NsP, Zasadačka 
OAIM, Svet Zdravia
Téma: ARO.

Hlavný organizátor: 
Spolok lekárov Dunajská Streda

MUDr. Edit Rajzák
Tel.: 031/5571215, -490, -227

e-mail: edit.rajzak@svetzdravia.com 
Spoluorganizátor: Riaditeľstvo Nemocnica Dunajská 

Streda a.s. , člen siete nemocníc Svetu zdravia. 

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Bar-
dejove
28.marec 2019, Bardejov 
Okresný seminár
Téma: Neurologická.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov v Bardejove
MUDr. Jozef Chovanec

NsP Sv. Jakuba 21, Bardejov, Tel.: 054/4788314
Organizačno-technické zabezpečenie: 

SL Bardejov, MUDr. Marcel Litavec, 054/4788563
www.nsp-bardejov.sk 

Vedecko – pracovná schôdza Spolku lekárov 
Prievidza
28.marec 2019, Bojnice, Hotel pod Zámkom
Téma: OKB + LOGAN.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov Prievidza
MUDr. Ladislav Frankovič 

Psychiatrické oddelenie, NsP Prievidza, 
Nemocnica so sídlom v Bojniciach

Tel.: 5112548, 5115532, 0918 717729
e-mail: ladislav@frankovic.sk 

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov Tre-
bišov
28.marec 2019, Trebišov
Miestny seminár
Téma: Kazuistiky.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov Trebišov
MUDr. Mária Hurčíková

JZS oftalmológia NsP Trebišov, a.s.
ul.SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

Tel.: 056/6660716
e-mail: maria.hurcikova@svetzdravia.com 

Spoluorganizátor:  
Nemocnica s poliklinikou Trebišov a.s.

Organizačno-technické zabezpečenie:  
MUDr. Peter Mucha, prezident SL Trebišov,  

0907 419328
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Odborný večer Spolku slovenských lekárov v Bra-
tislave
Každý pondelok o  17.00 hod., Bratislava, Malá 
poslucháreň, NTÚ LF UK

Hlavný organizátor: 
Spolok slovenských lekárov v Bratislave

Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
NÚDCH, I. detská klinika, 

Limbová 1, 833 40 Bratislava
Tel.: 02/59371103

e-mail: bzduch@gmail.com 
www.sslba.sk 

Porucha prehĺtania
1. apríl 2019, Bratislava
Miestne školiace miesto
Téma: Dysfágia.

Hlavný organizátor: Slovenská spoločnosť  
pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH
Antolská 11, 851 07 Bratislava

Tel.: 02/68672052
e-mail: miro.tedla@gmail.com 

Spoluorganizátor: Klinika ORL LF UK
Organizačno-technické zabezpečenie:  

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 
www.sso.sk 

Klinická prax v gynekológii
4. apríl 2019, Nitra
Krajské sympózium
Téma: Hormonálna liečba v gynekológii a liečba 
myomatózy. 

Hlavný organizátor: 
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

Prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
Gynekol.-pôrodnícka klinika UN a Univ.KF Nitra 

www.sgps.sk 

XXIII. slovenský kongres cievnej chirurgie s  me-
dzinárodnou účasťou
4.-6.apríl 2019, Jasná, Demänovská dolina, Hotel 

Residence Družba
Medzinárodný kongres
Téma: Chirurgická liečba ochorení supraaortových 
vetiev aorty. Aneuryzmy aorty a  periférnych tepien. 
Chirurgická a endovaskulárna liečba kritickej konča-
tinovej ischémie. Chirurgická liečba diabetickej nohy. 
Cievne prístupy pre hemodialýzu. Súčasné modality 
v chirurgickej liečbe varixov. Poranenia ciev. Vaskulár-
ne kazuistiky. Varia – ako to robíme? Sesterská sekcia. 

Hlavný organizátor: 
Slovenská spoločnosť cievnej chirurgie

MUDr. Ján Tomka, PhD., MPH
Klinika cievnej chirurgie, NÚSCH, a.s.

Pod krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 
Tel.: 02/59320637

Organizačno-technické zabezpečenie: 
Farmi-Profi, s.r.o. , Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, 

PharmDr. Katarína Bilá, Ing. Michaela Hladová
www.sscch.sk 

51.konferencia sekcie gynekológie detí a dospie-
vajúcich
4.-6.apríl 2019, Hradec Králové, Česká republika
Medzinárodná konferencia
Téma: Problematika detskej gynekológie.

Celoslovenská konferencia sestier a  pôrodných 
asistentiek pracujúcich v gynekológii 
a pôrodníctve 
28. – 29. marec 2019, Prešov 
Téma: Gynekologicko-pôrodnícka starostlivosť – vče-
ra, dnes a zajtra

Hlavný organizátor: Sekcia sestier a pôrodných 
asistentiek pracujúcich v gynekológii a pôrodníctve 

Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných  
asistentiek, FNsP J.A.Reimana v Prešove,  

Gynekologicko– pôrodnícke oddelenie II.,  
Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove

Organizačno-technické zabezpečenie:  
Mgr. Ľubica Staroňová, FNsP J.A.Reimana v Prešove, 

Klinika gynekológie a pôrodníctva
051/7011220, 0903 617655,  

staronova@fnsppresov.sk

15.vedecká konferencia venovaná pamiatke 
prof. MUDr. Rudolfa Koreca, DrSc.
29.marec 2019, Zámok Topoľčianky
Medzinárodná konferencia
Téma: Varia.

Hlavný organizátor: 
Slovenská diabetologická spoločnosť

MUDr. Marta Korecová
Diabetologická ambulancia 

Rastislavova 18, 911 05 Trenčín
Tel.: 032/6520686, 0905 915818
e-mail: korecova.dia@rkorec.sk

Organizačno-technické zabezpečenie: 
Kongresové oddelenie SLS, 

Valéria Petrovičová, petrovicova@sls.sk 
www.diaslovakia.sk 

XXVIII. Bárdošov memoriál 
29. marec 2019, Bratislava
Medzinárodná konferencia
Téma: Reprodukčné zdravie.

Hlavný organizátor: 
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

MUDr. Martin Petrenko, CSc.
I.gynekol.-pôrod.klin. UNB

Antolská 11, 851 07 Bratislava
Spoluorganizátor: I.gynekol.-pôrod.klinika  

Masarykovej univerzity v Brne
www.sgps.sk 

Dérerov memoriál
29.marec 2019, Bratislava, Konferenčné priesto-
ry MZ SR
Téma: Rôzne témy z internej medicíny.

Hlavný organizátor:  
Slovenská internistická spoločnosť

Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
I.interná klinika LF UK a UN

Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
Tel.: 02/57290249

e-mail: sonakinova@hotmail.com 
Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP

I.interná klinika LF UPJŠ Košice
e-mail: ivica.lazurova@upjs.sk 

Organizačno-technické zabezpečenie:  
A-Medi management, s.r.o.,  

Stromová 13, 831 01 Bratislava,  
Ing. Šurinová, marketing@amedi.sk 

XXIII. stretnutie detských hematológov, transfú-
ziológov a onkológov
29.marec 2019, Bratislava, Národný ústav det-
ských chorôb 
Téma: Neuroblastóm. Myeloproliferatívne ochorenia 
detského veku. Antikoagulačná liečba u detí – nové 
lieky. Trombocytopénie. Rôzne.

Hlavný organizátor: 
 Sekcia detskej onkológie a hematológie SPS

MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová
Mudr. Oksana Fábri

Spoluorganizátor: Hematologické  
a transfúziologické pracovisko OLM NÚDCH, Klinika 

detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH.
Organizačno-technické zabezpečenie:  
Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice,  

Gabriela Šujanová, 0918 622533,  
gabriela.sujanova@progress.eu.sk 
www.detskahematoonkologia.sk,  

www.progress.eu.sk 

Celoslovenská konferencia sestier a  pôrodných 
asistentiek pracujúcich v manažmente
29. marec 2019, Bratislava, Premium Bussines 
hotel
Celoslovenská konferencia
Téma: Sestra v  systéme slovenského zdravotníctva. 
Štátne zdravotníctvo verzus súkromné zdravotníctvo.

Hlavný organizátor: Sekcia ošetrovateľského  
manažmentu Slovenskej spoločnosti sestier  

a pôrodných asistentiek 
Organizačno-technické zabezpečenie:  

Mgr. Lucia Brozmanová, dipl. v. s.,  
Mlynarovičova 3, 85103 Bratislava, 0903 466433

sklb@coloplast.com
www.ssapa.sk 

III. dni HIV infekcie
29.-30. marec 2019, Turčianske Teplice, Hotel Veľ-
ká Fatra
Celoslovenská konferencia

Hlavný organizátor: Klinika infektológie  
a cestovnej medicíny JLF UK a UN v Martine,  

Slovenská spoločnosť infektológov,  
Spolok lekárov Martin

Doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.

Základy manuálnych techník pri vyšetrení a lieč-
be porúch krčnej chrbtice a pleca
29.-31.marec 2019, Bratislava
Celoslovenský seminár
Téma: Koncepcia funkčných porúch krčnej chrbtice 
a pleca s dôrazom na bolesť a funkčnú patológiu 
pohybovej sústavy, mobilizačné a manipulačné tech-
niky na krčnej chrbtici, funkčná rtg krčnej chrbtice 
a pleca.

Hlavný organizátor: 
Slovenská spoločnosť myoskeletálnej medicíny

MUDr. Viera Agnerová
Grosslingova 63, 811 09 Bratislava

Tel.: 0910 651199
e-mail: biothermsk@gmail.com 

Organizačno-technické zabezpečenie:
 Kongresové oddelenie SLS

www.manumed.sk 

Etické a ľudsko-právne aspekty dlhodobej liečby 
závažných duševných porúch II.
marec 2019, Bratislava 
Celoslovenské sympózium
Téma: Etické a ľudsko-právne aspekty dlhodobej 
liečby závažných duševných porúch.

Hlavný organizátor: 
Slovenská psychiatrická spoločnosť

MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
e-mail: luba.izakova@nextra.sk 

www.psychiatry.sk 

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov MUDr. 
Vojtecha Alexandra
marec 2019, Kežmarok, reštaurácia Legenda 
Okresný seminár
Hlavný organizátor: Spolok lekárov MUDr. Vojtecha 

Alexandra Kežmarok
MUDr. Peter Slovik

Tvarožnianska 6, Kežmarok
Tel.: 0908 268809

e-mail: slovikpeter@centrum.sk 
MUDr. Peter Marko, Kežmarok

Tel.: 0905 840000
Organizačno-technické zabezpečenie: 

Empire, Pavol Mikulášik, 
Priekopa 23, Kežmarok, 

empire@stonline.sk 

aPRíL 2019
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Hlavný organizátor: 
Česká gynekologická a porodnická společnost

Sekce gynekologie dětí a dospívajícich 
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.

I.gynekol.-pôrod.klin. LF UK a UNB
Antolská 11, 851 07 Bratislava

Spoluorganizátor: 
Sekcia gynekológie detí a dospievajúcich SGPS

www.sgps.sk 

XXXIV. kongres Slovenskej hypertenziologickej 
spoločnosti
a Konferencia PS preventívnej kardiológie SKS
4. -6.apríl 2019, Jasná, Hotel Grand 
Celoslovenský kongres 

Hlavný organizátor: 
Slovenská hypertenziologická spoločnosť
Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC

Klinika kardiológie a angiológie LF SZU, NÚSCH
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Tel.: 02/59320282e-mail: filipova@nusch.sk
Organizačno-technické zabezpečenie: 

FARMI-PROFI, s.r.o., 
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, 

Marcela Idlbeková, 0918 569890, 
idlbekova@farmi-profi.sk, 

Mgr. Eva Káčeriková, 0918 502341, 
kacerikova@farmi-profi.sk, 

02/64461555, hypertenzia33@farmi-profi.sk 
www.hypertenzia.org, www.farmi-profi.sk 

X. stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny 
a medicíny katastrof 
XXIII. kongres Slovenskej spoločnosti urgentnej 
medicíny a medicíny katastrof
4.-6.apríl 2019, Vyhne, Hotel Sitno
Medzinárodný kongres
Téma: Urgentná medicína, prednemocničná starostli-
vosť, záchranná zdravotná služba, operačné stredisko, 
urgentné príjmy, akútna kardiológia, geriatrický pa-
cient, akútna nefrológia.

Hlavný organizátor: Slovenská spoločnosť 
urgentnej medicíny a medicíny katastrof

MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Svätoplukova 9, 903 01 Senec

Tel.: 0908 498266, e-mail: tana.bulikova@gmail.com 
Spoluorganizátor: Občianske združenie Hviezda života

Organizačno-technické zabezpečenie: 
Občianske združenie Hviezda života, 
Jozef Kojš, jozef.kojs@kongresum.sk

www.kongresum.sk 

XXIV. Šubjakov deň
5.apríl 2019, Martin, MP + VP UNM
Medzinárodná konferencia
Hlavný organizátor: Univerzita Komenského v Bra-

tislave, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, 
Univerzitná nemocnica v Martine, 

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej 
chirurgie JLF UK a UNM, 

Slovenská spoločnosť oro-maxilofaciálnej chirurgie, 
Slovenská stomatologická spoločnosť, 

Slovenská komora zubných lekárov v Martine, 
Občianske združenie pre rozvoj stomatológie 

a tvárovo-čeľustnej chirurgie, Spolok lekárov Martin
Doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim.prof.

Aktuálne trendy v manažmente zdravia ženy
10. apríl 2019, Zvolen, Hotel Tenis
Krajská konferencia
Téma: Najnovšie poznatky v gynekologickej endokri-
nológii.

Hlavný organizátor: Slovenská 
gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, PhD.
I.gynekol.-pôrod.klinika LF UK a UNB

Antolská 11, 851 07 Bratislava 
Tel.: 02/68673679

www.sgps.sk 

Cyklus prednášok – „Inovatívne lieky v medicíne“
10.apríl 2019, Bratislava-Kramáre, SZU

Celoslovenský cyklus prednášok
Téma: Aktuálne otázky inovatívnej farmakoterapie 
vo vybraných odboroch internej medicíny.

Hlavný organizátor: 
Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie

Prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.
SZU, Limbova 12-14, 833 03 Bratislava

Tel.: 02/59370838, e-mail: jozef.holoman@szu.sk 
Spoluorganizátor: 

SZU – Ústav farmakológie a klinickej farmakológie
Organizačno-technické zabezpečenie: 

Kongresové oddelenie SLS
www.klinickafarmakologia.sk 

Vedecká odborná schôdza Spolku lekárov Martin
10.apríl 2019, Martin, VP UNM
Téma: Moderné trendy v spondylochirurgii.

Hlavný organizátor: Neurochirurgická klinika JLF 
UK a UN v Martine, Spolok lekárov Martin

Doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.

XXI. demonštračný kurz chirurgie stredného 
ucha a disekcie spánkovej kosti 
10.-12.apríl 2019, Klinika otorinolaryngológie 
a chirurgie hlavy a krku SZU v Bratislave v Ústred-
nej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok –FN
Medzinárodné podujatie - chirurgický demonštračný 
kurz
Téma: Chirurgia stredného ucha.

Hlavný organizátor: Klinika otorinolaryngológie 
a chirurgie hlavy a krku SZU v Bratislave v Ústrednej 

vojenskej nemocnici SNP Ružomberok –FN
MUDr. Marián Sičák, PhD.

ul. Generála Vesela 21, 034 26 Ružomberok
Tel.: 044/4382634

e-mail: vajzeroval@uvn.sk 
Spoluorganizátor: Slovenská spoločnosť 

pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. 
Otologická sekcia SSO.

Organizačno-technické zabezpečenie: 
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, 

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN
Mgr. Ľubomíra Vajzerová - sekretariát Kliniky ORL 

a chirurgie hlavy a krku
Tel.: 044/4382634, vajzeroval@uvn.sk 

http://www.plastikanosa.eu, http://www.uvn.sk 

18. Dobrotkov deň
11. apríl 2019, Bratislava, Filozofická fakulta UK-
-zasadačka VR
Celoslovenské sympózium

Hlavný organizátor: 
Slovenská psychiatrická spoločnosť 

Slovenská psychologická spoločnosť
Katedra psychológie FF UK

Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
Katedra psychológie FF UK Bratislava

e-mail: anton.heretik@gmail.com 
www.psychiatry.sk

Vedecko pracovná schôdza Spolku lekárov v  Ri-
mavskej Sobote
11. apríl 2019, Rimavská Sobota
Téma: Biologická liečba.

Hlavný organizátor: 
Spolok lekárov v Rimavskej Sobote

MUDr. Attila Gányovics
Hostinského 1037/14, 979 01 Rimavská Sobota

Tel.: 0908 162031, e-mail: dr.ati@azet.sk 
Organizačno-technické zabezpečenie: 

MUDr. Attila Gányovics, 0908 162031, dr.ati@azet.sk 
MUDr. Hana Sedláčková, 0904 439621, 

hana.sedlackova@svetzdravia.com 

XXXVI. Zoborský deň a XVII. Bitterov osteologic-
ký deň 
11.-12.apríl 2019, Nitra, Študentský domov A. 
Bernoláka
Celoslovenský kongres
Téma: Novinky v  diagnostike a  terapii pľúcnych 
ochorení – kardiopulmonálne interakcie. Kazuistiky 
v pneumológii a ftizeológii a Pneumo35. Manažment 

osteoporózy a  metabolických chorôb kostí v  klinic-
kej praxi. Epidemiologické, klinické a  organizačné 
aspekty vo výžive a ich vzťah ku kardiovaskulárnym, 
pľúcnym a  metabolickým ochoreniam. Ošetrovateľ-
ská sekcia. Varia. 

Hlavný organizátor: Slovenská pneumologická 
a ftizeologická spoločnosť

Doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.
MUDr. Daniel Magula, CSc.

Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134, 949 88 Nitra

Tel.: 037/6941287
e-mail: sekretlzs@snzobor.sk 

Spoluorganizátor: SOMOK, SPU Nitra, SLK, 
SKSaPA, Spolok lekárov Ponitrie, 

Slovenská únia proti osteoporóze.
Organizačno-technické zabezpečenie: 

MUDr. Daniel Magula, CSc., 
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o., 

Kláštorská 134, 949 88 Nitra
037/6941287, sekretlzs@snzobor.sk 

www.snzobor.sk 

X. slovenský vakcinologický kongres
11.-13.apríl 2019, Tatranská Lomnica, Grandho-
tel Praha
Kongres
Téma: Osýpky stále aktuálne. Imunologické prehľady. 
Očkovanie v  špeciálnych situáciách. Riziká cestova-
nia. Novinky v očkovaní. Chrípka. Priority v odporúča-
nom očkovaní. Varia. 

Hlavný organizátor: Slovenská epidemiologická 
a vakcinologická spoločnosť

Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 14, 833 03 Bratislava

Tel.: 02/ 59 370 564
e-mail: kristufkova@gmail.com

Spoluorganizátor: 
Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave, 

Slovenská pediatrická spoločnosť, Fakulta verejného 
zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity 
Komenského v Martine, Lekárska fakulta Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika 
Organizačno-technické zabezpečenie: 

A-medi, Ing. Šurinová, 02/55647247, 0910 230209, 
marketing@amedi.sk 

www.amedi.sk

Endocrinology Education Forum
12.-13.apríl 2019, Vyhne, Hotel Sitno 
Celoslovenské sympózium
Téma: Vybraté odborné témy z endokrinológie, kazu-
istiky v endokrinológii. 

Hlavný organizátor: 
Slovenská endokrinologická spoločnosť

MUDr. Peter Vaňuga, PhD. 
NEDU, n.o., Kollárova 282/3, Ľubochňa

Tel.: 044/4306111
e-mail: peter.vanuga@nedu.sk 

Organizačno-technické zabezpečenie: 
Merck, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava 

XIX. kongres Sekcie gynekologickej endoskopie 
SGPS
12.-13.apríl 2019, Bratislava, Hotel Bratislava 
Medzinárodný kongres
Téma: Gynekologická endoskopia.

Hlavný organizátor: 
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

MUDr. Martin Petrenko, CSc.
I.gynekol.-pôrod.klin. UNB

Antolská 11, 851 07 Bratislava
www.sgps.sk 

Cyklus prednášok – „Inovatívne lieky v medicíne“
17.apríl 2019, Bratislava-Kramáre, SZU
Celoslovenský cyklus prednášok
Téma: Aktuálne otázky inovatívnej farmakoterapie 
vo vybraných odboroch internej medicíny.
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Hlavný organizátor: 
Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie

Prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.
SZU, Limbova 12-14, 833 03 Bratislava

Tel.: 02/59370838
e-mail: jozef.holoman@szu.sk 

Spoluorganizátor: 
SZU – Ústav farmakológie a klinickej farmakológie

Organizačno-technické zabezpečenie: 
Kongresové oddelenie SLS

www.klinickafarmakologia.sk 

IX. sympózium o primárnych imunodeficienciách
24. apríl 2019, Bratislava, Austria Trend Hotel
Medzinárodné sympózium

Hlavný organizátor: Slovenská spoločnosť 
alergológie a klinickej imunológie

Doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
e-mail: ciznar@NÚDCH.sk 

Organizačno-technické zabezpečenie: 
SOLEN, s.r.o., Daša Búzeková, 

02/54131365, buzekova@solen.sk 
www.solen.sk 

XXIX. Štefánikov deň. Analýza perinatál. Výsled-
ky v Ba kraji za rok 2018
24.apríl 2019, Bratislava, Poslucháreň UNB Petr-
žalka 
Krajská konferencia
Téma: Perinatálna starostlivosť v Ba kraji v roku 2018.

Hlavný organizátor: 
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

Doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
I.gynekol.-pôrod.klin. UNB

Antolská 11, 851 07 Bratislava
www.sgps.sk 

Cyklus prednášok – „Inovatívne lieky v medicíne“
24.apríl 2019, Bratislava-Kramáre, SZU
Celoslovenský cyklus prednášok
Téma: Aktuálne otázky inovatívnej farmakoterapie 
vo vybraných odboroch internej medicíny.

Hlavný organizátor: 
Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie

Prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.
SZU, Limbova 12-14, 833 03 Bratislava

Tel.: 02/59370838, e-mail: jozef.holoman@szu.sk 
Spoluorganizátor: 

SZU – Ústav farmakológie a klinickej farmakológie
Organizačno-technické zabezpečenie: 

Kongresové oddelenie SLS
www.klinickafarmakologia.sk 

11. workshop – Aktuality správnej klinickej praxe 
22. celoštátne stretnutie etických komisií v  SR: 
Klinické skúšanie liečiv 2019
24.apríl 2019, Bratislava-Kramáre, SZU 
Celoslovenský workshop
Téma: Aktuálne otázky klinického skúšania liečiv 
a správnej klinickej praxe, problematika etických 
komisií.

Hlavný organizátor: 
Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie

Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
SZU , Limbová 12-14, 833 03 Bratislava

Tel.: 02/59370769, e-mail: jozef.glasa@szu.sk 
Spoluorganizátor: 

SZU – Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, 
Ústav zdravotníckej etiky, Etická komisia MZ SR, 

Ústav medicínskej etiky a bioetiky n.f. v Bratislave
Organizačno-technické zabezpečenie: 

Kongresové oddelenie SLS
www.klinickafarmakologia.sk 

Novinky v leteckom lekárstve 
24.apríl 2019, Košice
Celoslovenský seminár
Téma: Hematológia, urogenitálny systém a pohybo-
vé ústrojenstvo z pohľadu AME (povereného lekára). 
Obštrukčné spánkové apnoe v leteckom lekárstve. 
Kazuistiky nespôsobilých.

Hlavný organizátor: 

Slovenská spoločnosť leteckého lekárstva
MUDr. Otokár Takáč

LVN,a.s. Košice, 
Murgašova 1, 040 06 Košice

e-mail: takaco@lvn.sk 
www.lvn.sk 

Spoluorganizátor: LVN,a.s., Košice

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Du-
najskej Strede
24.apríl 2019, Dunajská Streda, NsP, Zasadačka 
OAIM, Svet Zdravia
Téma: Rádiológia.

Hlavný organizátor: 
Spolok lekárov Dunajská Streda

MUDr. Edit Rajzák
Tel.: 031/5571215, -490, -227

e-mail: edit.rajzak@svetzdravia.com 
Spoluorganizátor: Riaditeľstvo Nemocnica Dunajská 

Streda a.s. , člen siete nemocníc Svetu zdravia. 

Vedecká odborná schôdza Spolku lekárov Martin
24.apríl 2019, Martin, VP UNM
Téma: Rádiologické, diagnostické a terapeutické 
možnosti gynekologických ochorení.

Hlavný organizátor: Rádiologická klinika JLF UK 
a UN v Martine, Spolok lekárov Martin

Doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE

Seminár Spolku lekárov Oravy
24.apríl 2019, Dolný Kubín, Veľká zasadačka 
DONsP
Odborný seminár

Hlavný organizátor: Spolok lekárov Oravy 
Rádiologické oddelenie
MUDr. Jana Pramuková

e-mail: sekretarslo@gmail.com 

Vedecká schôdza Spolku lekárov v Trenčíne
24.apríl 2019, Trenčín, FN Konferenčná miest-
nosť
Okresný seminár
Téma: Interdisciplinárna.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov v Trenčíne
MUDr. Ladislav Badík, predseda SL 

Spoluorganizátor: Interné oddelenie
www.fntn.sk 

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Bar-
dejove
25.apríl 2019, Bardejov
Okresný seminár
Téma: Gynekologická.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov v Bardejove
MUDr. Jozef Chovanec

NsP Sv. Jakuba 21, Bardejov
Tel.: 054/4788314

Organizačno-technické zabezpečenie: 
SL Bardejov, MUDr. Marcel Litavec

054/4788563
www.nsp-bardejov.sk 

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov Lučenec
25.apríl 2019, Lučenec, Stará radnica zasadačka
Miestny seminár
Téma: Fórum mladých lekárov.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov Lučenec
MUDr. Peter Kirschner, Tel.: 047/4311265

e-mail: kirschner@lcnsp.sk 

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Mi-
chalovciach
25.apríl 2019, Veľká zasadačka NsP Michalovce 
Téma: OÚCH.

Hlavný organizátor: 
Spolok lekárov v Michalovciach

MUDr. Dana Jurečková, PhD.
Špitálska 2, 071 01 Michalovce

Tel.: 0905 893311
e-mail: dana.jureckova@svetzdravia.com 

Spoluorganizátor: RLK Košice 
https://www.procare.sk/spolok-lekarov-sls/ 

Vedecko – pracovná schôdza Spolku lekárov 
Prievidza
25.apríl 2019, Bojnice, Hotel pod Zámkom
Téma: Urologické odd. OAIM.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov Prievidza
MUDr. Ladislav Frankovič 

Psychiatrické oddelenie, NsP Prievidza, 
Nemocnica so sídlom v Bojniciach

Tel.: 5112548, 5115532, 0918 717729
e-mail: ladislav@frankovic.sk 

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov Tre-
bišov
25.apríl 2019, Trebišov
Miestny seminár
Téma: Varia.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov Trebišov
MUDr. Ľudmila Vasilková

JZS ORL NsP Trebišov, a.s.
ul.SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

Tel.: 056/6660712
e-mail: ludmila.vasilkova@svetzdravia.com 

Spoluorganizátor: 
Nemocnica s poliklinikou Trebišov a.s.

Organizačno-technické zabezpečenie: 
MUDr. Peter Mucha, prezident SL Trebišov, 

0907 419 328

XI. hemofilické dni s medzinárodnou účasťou
25.-26.apríl 2019, Bratislava, Lindner Hotel Gal-
lery Central
Medzinárodná konferencia 
Téma: Nové liečebné postupy v liečbe hemofílie. Čo je 
nové v liečbe inhibítorov. Zriedkavé vrodené koagu-
lopatie. Závažné situácie pri vrodenom deficite FVII 
a  von Willebrandovej chorobe. Národný genetický 
program hemofílie a  iných vrodených koagulopatií. 
Operačná liečba hemofílie.

Hlavný organizátor: 
Slovenská hemofilická pracovná skupina SHaTS

Prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
KHaT LF UK SZU, UNB

Antolská 11, 851 07 Bratislava 
Tel.: 0905 241354, e-mail: batorova@hotmail.sk

Spoluorganizátor: Slovenská hematologická 
a transfuziologická spoločnosť

Organizačno-technické zabezpečenie: 
FARMI-Profi, s.r.o., Dr. K. Bilá, 02/64461555, 

www.farmi-profi.sk
www.hematology.sk 

Slovenský a český XII. neuromuskulárny kongres 
s medzinárodnou účasťou
25.-26.apríl 2019, Bratislava, Hotel Holiday Inn
Medzinárodný kongres
Téma: Myasténia gravis. Metabolické neuropatie 
a myopatie. Varia. 

Hlavný organizátor: Slovenská neurologická spo-
ločnosť, Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia

Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
e-mail: peter.spalek@seznam.cz

Spoluorganizátor: Neuromuskulární sekce 
Českej neurologickej společnosti, 

Centrum pre neuromuskulárne ochorenia Bratislava, 
Neurologická klinika SZU a UNsP Bratislava

Organizačno-technické zabezpečenie: 
SOLEN, s.r.o. Daša Búzeková, 

02/54131365, buzekova@solen.sk
www.solen.sk 

Pediatria pre prax, 59.pediatrické dni
25.-26.apríl 2019, Bratislava, Hotel Saffron
Celoslovenský kongres
Téma: Črevo ako imunitný orgán. Inovatívna diagnostika. 
Intenzívna medicína v  pediatrii. Metabolický syndróm. 
Moderné trendy vo výžive detí. Neonatálny skríning. Po-
ruchy metabolizmu. Štandardné postupy v pediatrii. 

Hlavný organizátor: 
Slovenská pediatrická spoločnosť

Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
e-mail: podracka@NÚDCH.sk 

Organizačno-technické zabezpečenie: 
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SOLEN, s.r.o., Daša Búzeková, 
02/54131365, buzekova@solen.sk

www.solen.sk

X. bilaterálne česko-slovenské oftalmologické 
sympózium 
25.-27.apríl 2019, Šamorín, X-Bionic Sphere 
Medzinárodné podujatie

Hlavný organizátor: 
Slovenská oftalmologická spoločnosť

Spoluorganizátor: 
Česká oftalmologická spoločnosť

Organizačno-technické zabezpečenie: 
Tajpan, s.r.o.

www.BOS2019.sk, www.soska.sk 

IV. Klimov deň
26.apríl 2019, Košice
Krajský východoslovenský seminár KE a PO kraja.
Téma: Organizácia anestéziologickej starostlivosti, 
bezpečnosť v AIM.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov Košice,
 UN Košice, I.KAIM LF UPJŠ.

Spoluorganizátor: Slovenská spoločnosť 
anestéziológie a intenzívnej medicíny

Organizačno-technické zabezpečenie: 
MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD., KAIM FN Prešov, 

romanova@fnsppresov.sk 
www.ssaim.sk 

„Deň kliniky algeziológie“
26.apríl 2019, Banská Bystrica, hotel Dixon
Celoslovenský seminár
Téma: Diagnostika a liečba bolestí hlavy, komplikácie 
a zaujímavé kazuistiky.

Hlavný organizátor: 
Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti

Spoluorganizátor: Algeziologická klinika SZU, 
FNsP F.D.Roosevelta, 975 17 Banská Bystrica

Organizačno-technické zabezpečenie: 
Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD., 

Algeziologická klinika SZU, 
FNsP F.D.Roosevelta, 975 17 Banská Bystrica,

0915 831439, 
imartuliak@nspbb.sk 

www.pain.sk 

XIV. OSTEOFÓRUM 
26.-27. apríl 2019, Košice
Celoslovenská konferencia
Téma: Manažment pacienta s osteoporózou.

Hlavný organizátor: Slovenská spoločnosť 
pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí

MUDr. Soňa Tomková, PhD.
Interná klinika, Nemocnica Košice-Šaca, a.s.

Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

Tel.: 055/7234120
e-mail: tomkovas@yahoo.com 

Spoluorganizátor: Nemocnica Košice – Šaca, a.s., 
LF UPJŠ Košice

Organizačno-technické zabezpečenie: 
Kongresové oddelenie SLS: 

Pavol Vician, vician@sls.sk 
Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice, 

Ing. Beata Kapustová
www.osteoporoza.sk 

Sympózium 12 hlavových nervov
26.-27.apríl 2019, Piešťany
Medzinárodné sympózium
Téma: Poruchy hlavových nervov a ich riešenie.

Hlavný organizátor: Slovenská spoločnosť 
pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH
Antolská 11, 851 07 Bratislava

Tel.: 02/68672052
e-mail: miro.tedla@gmail.com 

Spoluorganizátor: Klinika ORL LF UK
Organizačno-technické zabezpečenie: 

ADELI Medical Centre
www.sso.sk 

XIX. odborná konferencia Surveillance nemoc-
ničných nákaz
29.-30.apríl 2019, Tále, hotel Stupka
Konferencia
Téma: Problematika rezistentných kmeňov. Prevencia 
NN. Dekontaminácia zdravotníckych zariadení. Varia. 

Hlavný organizátor: Slovenská epidemiologická 
a vakcinologická spoločnosť

Doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica
e-mail: maria.avdicova@vzbb.sk 

Spoluorganizátor: Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva Banská Bystrica, 

Úrad verejného zdravotníctva SR
Organizačno-technické zabezpečenie: 

A-medi, Ing. Šurinová, 
02/55647247, 0910 230209

marketing@amedi.sk 
www.amedi.sk, www.epis.sk, www.vzbb.sk 

Vedecko-pracovná schôdza Sexuologickej sekcie 
SPsS
apríl 2019, Bratislava 
Celoslovenské sympózium
Téma: Budúcnosť slovenskej sexuológie.

Hlavný organizátor: Sexuologická sekcia SPsS
MUDr. Barbora Vašečková, PhD.

e-mail: vaseckova@gmail.com 
www.psychiatry.sk

Konferencia Gerontopsychiatrickej sekcie a Sek-
cie psychiatrov v špecializovanej príprave
apríl 2019, Bratislava 
Celoslovenská konferencia
Téma: Nové štandardné diagnostické a terapeutické 
postupy pri psychických poruchách.

Hlavný organizátor: Gerontopsychiatrická sekcia 
a Sekcia psychiatrov v špecializovanej príprave SPsS

MUDr. Mária Králová, CSc.
MUDr. Mária Matisová

Psychiatrická klinika LF UK a UNB Staré Mesto
e-mail: maria.kralova@sm.unb.sk

e-mail: maria.matisova0408@gmail.com 
Organizačno-technické zabezpečenie: 

Berlina, s.r.o.
www.psychiatry.sk

XXXVIII. vedecká konferencia s  medzinárodnou 
účasťou
apríl 2019, Skalica
Téma: Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve zame-
rané na rozširujúcu rolu sestry – sestra výskumníčka 
III., Varia

Hlavný organizátor: Sekcia pedagogických 
pracovníkov Slovenskej spoločnosti sestier 

a pôrodných asistentiek, Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., Bratislava

Organizačno-technické zabezpečenie: 
Prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MHA

Narcisová 40, 821 01 Bratislava
0901 780780

mpalun@gmail.com
ivica.gulasova4@gmail.com

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov MUDr. 
Vojtecha Alexandra
apríl 2019, Kežmarok, reštaurácia Legenda 
Okresný seminár

Hlavný organizátor: 
Spolok lekárov MUDr. Vojtecha Alexandra Kežmarok

MUDr. Peter Slovik, Tvarožnianska 6, Kežmarok
Tel.: 0908 268809

e-mail: slovikpeter@centrum.sk 
MUDr. Peter Marko, Kežmarok

Tel.: 0905 840000
Organizačno-technické zabezpečenie: 

Empire, Pavol Mikulášik, Priekopa 23, Kežmarok, 
empire@stonline.sk

Odborný večer Spolku slovenských lekárov v Bra-
tislave
Každý pondelok o  17.00 hod., Bratislava, Malá 
poslucháreň, NTÚ LF UK

Hlavný organizátor: 
Spolok slovenských lekárov v Bratislave

Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
NÚDCH, I. detská klinika, 

Limbová 1, 833 40 Bratislava
Tel.: 02/59371103

e-mail: bzduch@gmail.com 
www.sslba.sk 

XXV. bardejovské dni pneumológov a  ftizeoló-
gov
2.-3.máj 2019, Bardejovské kúpele
Celoslovenský kongres
Téma: Asthma bronchiale; CHOCHP; Tuberkulóza; 

Pneumonkológia; Infekcie dýchacích ciest; Interstici-
álne pľúcne procesy; Chirurgia hrudníka; Zobrazova-
cie metódy v pneumológii; Novinky v liečbe respirač-
ných ochorení; Varia; Kazuistiky.

Hlavný organizátor: 
Slovenská pneumologická 
a ftizeologická spoločnosť
MUDr. Helena Leščišinová

Ambulancia pneumológie a ftizeológie, 
NsP Sv.Jakuba, n.o.

Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov
Tel.: 0903 449450

e-mail: lescisinova.h@gmail.com
Spoluorganizátor: Slovenská spoločnosť 

alergológie a klinickej imunológie, 
Spolok lekárov Bardejov, NsP Sv.Jakuba, n.o., 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. 
Organizačno-technické zabezpečenie: 

NsP Sv.Jakuba, n.o., Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov, 

MUDr. Helena Leščišinová 
www.spfs.sk, www.ozrespiro.sk 

Myelómové fórum 2019
3.-4.máj 2019, Bratislava, hotel Saffron
Celoslovenská konferencia
Téma: Liečba novodiagnostikovaného a relabovaného 
myelomu. Udržiavacia liečba. Nové lieky (ASH 2018).

Hlavný organizátor: Slovenská hematologická 
a transfuziologická spoločnosť

MUDr. Zdenka Štefániková
Klinika hematológie a tranfúziológie

Antolská 11, 851 07 Bratislava
Tel.: 0911 486907

e-mail: stefanikova@pe.unb.sk 
Spoluorganizátor: 

Slovenská myelómová spoločnosť
Organizačno-technické zabezpečenie: 

ROWEX, s.r.o., Hlaváčiková 39, 841 05 Bratislava, 
MUDr. Igor Vico, 02/64461470, 0903 762668, 

marketing@rowexpro.sk 
www.hematology.sk 

MÁJ 2019
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Kurz disekcie spánkovej kosti na 3D modeloch 
firmy Phacon s navigáciou
9.-10.máj 2019, Bratislava, Detská ORL klinika LF 
UK a NÚDCH
Okresný workshop
Téma: Disekcia spánkovej kosti na 3D-tlačených mode-
loch s  možnosťou CT navigácie. Anatómia spánkovej 
kosti, teoretické princípy disekcie, praktický nácvik di-
sekcie na anatomicky presných modeloch firmy Phacon.

Hlavný organizátor: Slovenská spoločnosť
 pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH 

Limbová 1, 833 40 Bratislava
Tel.: 02/59371448

e-mail: irina.sebova@NÚDCH.sk 
Organizačno-technické zabezpečenie:

 Sekretariát DORLK – NÚDCH Bratislava, 
02/59371421, 02/59371207

www.sso.sk 

XXX. Ponťuchov deň – prevencia, diagnostika 
a liečba onkogynekologických ochorení.
10. máj 2019, Bratislava
Celoslovenské sympózium
Téma: Onkológia na Slovensku a analýza onkogyne-
kologickej starostlivosti v Bratislavskom kraji.

Hlavný organizátor: Slovenská 
gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
II. gynekol.-pôrod.klinika LF UK a UNB

Ružinovská 6, 826 06 Bratislava 
www.sgps.sk 

Analýza perinatálnej starostlivosti v  SR za rok 
2018
10.máj 2019, Bratislava
Celoslovenská konferencia
Téma: Perinatálna starostlivosť v SR v roku 2018.

Hlavný organizátor: 
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

Doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
gynekol.-pôrod.klin. LF UK 

Antolská 11, 851 07 Bratislava
Tel.: 02/68672725

MUDr. Marián Tholt, Nižná na Orave
www.sgps.sk 

Kurz otoskopie pre pediatrov
10.máj 2019, Bratislava, Zasadačka Detskej ORL 
kliniky LF UK a NÚDCH
Okresný workshop
Téma: Akútna otitída v ambulantnej praxi pediatra. 
Teoretické aj praktické aspekty, diagnostika a liečba 
zápalov vonkajšieho a stredného ucha spracovaná 
pre potreby pediatrov. Teoretické prednášky, praktic-
ký nácvik vyšetrovacích metód a princípy liečby.

Hlavný organizátor: Slovenská spoločnosť 
pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH 

Limbová 1, 833 40 Bratislava
Tel.: 02/59371448

e-mail: irina.sebova@NÚDCH.sk 
Spoluorganizátor: Detská klinika LF UK a NÚDCH

Organizačno-technické zabezpečenie:
 Sekretariát DORLK – NÚDCH Bratislava, 

02/59371421, 02/59371207
www.sso.sk 

Celoslovenská konferencia Slovenskej spoloč-
nosti sestier a pôrodných asistentiek
Medzinárodný deň sestier
10. máj 2019, Bratislava, MZ SR 
Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asisten-
tiek, org. zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti

Organizačno-technické zabezpečenie:
 PhDr. Ivana Vojteková, PhD., 
Slovenská spoločnosť sestier 

a pôrodných asistentiek
Cukrová 3, 813 22 Bratislava, 

0902 404934, ivana.vojtekova@fmed.uniba.sk

Terapeutické postupy v denných psychiatrických 
stacionároch – jar 2019
14.máj 2019, Liptovský Mikuláš
Celoslovenský seminár/workshop
Téma: Aktualizácia terapeutických postupov v DPS; 
dlhodobá psychiatrická starostlivosť.

Hlavný organizátor:
 Psychoterapeutická sekcia SPsS

MUDr. Zuzana Janíková
PO LNSP, Liptovský Mikuláš

Tel.: 0910 991599, e-mail: zjanikova11@gmail.com 
Spoluorganizátor: Združenie denných 

psychiatrických stacionárov na Slovensku, 
Liptovská NsP MUDr. I. Stodolu Liptovský Mikuláš

www.psychiatry.sk 

43. kurz endoskopickej chirurgie nosa a PND
14.-16.máj 2019, Žilina, ORL centrum JAS, FNsP
Kurz
Téma: Endoskopická chirurgia nosa a PND.

Hlavný organizátor: ORL centrum JAS, FNsP Žilina
Spoluorganizátor: Slovenská spoločnosť 

pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku
Regionálna komora sestier Žilina 

Organizačno-technické zabezpečenie: 
MUDr. Pavol Lukášek, PhD.

ORL centrum JAS, FNsP, ul.V.Spanyola 43, 012 07 
Žilina, 0904 472778, lukasek@fnspza.sk 

VII. ročník školy mikrochirurgie oka
14.-17.máj 2019, Zvolen, Školiace centrum ŠN 
OFTAL 
Celoslovenské podujatie

Hlavný organizátor:
 Slovenská oftalmologická spoločnosť

www.soska.sk 

Angiologický deň LF UK v Bratislave 
15. máj 2019, Bratislava
Celoslovenská konferencia
Téma: Neinvazívna diagnostika cievnych chorôb. Slo-
venská angiológia v  roku 100.výročia vzniku Lekár-
skej fakulty UK v Bratislave.

Hlavný organizátor: 
Slovenská angiologická spoločnosť

Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
I.interná klinika LF UK 

Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
e-mail: viera.stvrtinova@fmed.uniba.sk 

Organizačno-technické zabezpečenie:
 Kongresové oddelenie SLS, 

Valéria Petrovičová, petrovicova@sls.sk 
www.angiology.sk 

Cyklus prednášok – „Inovatívne lieky v medicíne“
15.máj 2019, Bratislava-Kramáre, SZU
Celoslovenský cyklus prednášok
Téma: Aktuálne otázky inovatívnej farmakoterapie 
vo vybraných odboroch internej medicíny.

Hlavný organizátor: 
Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie

Prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.
SZU, Limbová 12-14, 833 03 Bratislava

Tel.: 02/59370838
 e-mail: jozef.holoman@szu.sk 

Spoluorganizátor: 
SZU – Ústav farmakológie a klinickej farmakológie

Organizačno-technické zabezpečenie: 
Kongresové oddelenie SLS

www.klinickafarmakologia.sk 

Vedecká odborná schôdza Spolku lekárov Martin
15.máj 2019, Martin, VP UNM
Téma: Varia.

Hlavný organizátor: Chirurgická klinika
 a transplantačné centrum JLF UK a UNM, 

Spolok lekárov Martin
Prof . MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

MUDr. Ján Janík, PhD.

140. regionálna vedecká schôdza Spolku lekárov 
Záhoria

16.máj 2019, Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Okresná konferencia
Téma: Varia z medicínskych a nemedicínskych odbo-
rov rezortu zdravotníctva.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov Záhoria
PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

Organizačno-technické zabezpečenie:
 Kongresové oddelenie SLS 

www.spoloklz.sk 

XXVI. kongres SSAIM
16.-18. máj 2019, Jasná, Grand hotel Jasná, De-
mänovská dolina
Národný kongres s medzinárodnou účasťou
Téma: Komplikácie v anestéziológii a intenzívnej 
medicíne a ich manažment. Mladí anestéziológovia. 
Varia v AIM.

Hlavný organizátor: Slovenská spoločnosť 
anestéziológie a intenzívnej medicíny

Organizačno-technické zabezpečenie: 
Doc. MUDr. Roman Záhorec, PhD.

0905 624901, 
roman.zahorec@ousa.sk 

www.ssaim.sk 

XIII. pracovné dni ambulantných oftalmológov
16.-18.máj 2019, Demänovská dolina, hotel Chopok 

Hlavný organizátor: 
Slovenská oftalmologická spoločnosť

Spoluorganizátor: 
Sekcia ambulantných oftalmológov

www.soska.sk 

XLI. slovenský rádiologický kongres a Celosloven-
ský odborný seminár rádiologických technikov
16.-18. máj 2019, Bardejovské kúpele, hotel Ale-
xander, hotel Ozón
Celoslovenský kongres s seminár
Téma: Intervenčná rádiológia. Neurorádiológia, Varia. 

Hlavný organizátor: 
Slovenská rádiologická spoločnosť 

Doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
Organizačno-technické zabezpečenie: 

NsP Sv. Jakuba, n.o., 
Sv. Jakuba 22, 085 01 Bardejov, 

0905 261 698, 0918 764 120, 
andrejhavrilla@nsp-bardejov.sk 

www.slovenskyradiologickykongres.sk, 
www.progress.eu.sk 

Základy implantačnej otológie
17.-18. máj 2019, Tále 
Celoslovenský kongres
Téma: Novšie indikácie na kochleárnu implantáciu, 
indikácie na implantovateľné naslúchadlá, chirurgic-
ké postupy pri implantáciách, rehabilitácia detí a do-
spelých po kochleárnej implantácii.

Hlavný organizátor: Slovenská spoločnosť
 pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku

Antolská 11, Bratislava
Tel.: 02/68672052

 e-mail: profant@fnor.sk
Spoluorganizátor: Nadácia Sluch ako dar

Organizačno-technické zabezpečenie: 
TÁLE, a.s., Ing. Mária Roháčová

www.sso.sk 

4. dni primárnej pediatrie
17.-19. máj 2019, Demänovská dolina, Hotel 
Družba 
Medzinárodná konferencia. Workshop.
Téma: Infektológia. Očkovanie. Antibiotická liečba, epi-
démia osýpok, exantémy, kazuistiky z  praxe, sociálna 
problematika v práci primárneho pediatra. Workshop: 
hodnotenie výsledkov laboratórnych vyšetrení, oto-
skopovanie.

Hlavný organizátor: 
Spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti

MUDr. Elena Prokopová
Hečíková 55, 841 07 Bratislava
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Tel.: 0904 571109
e-mail: elenka.prokopova@gmail.com

MUDr. Marta Špániková
Martinengova 6, 811 02 Bratislava

Tel.: 0903 202160, e-mail: martasp@vydur.sk 
Organizačno-technické zabezpečenie: 

A-medi management, s.r.o., 
Stromová 13, 831 01 Bratislava

www.primarnapediatria.sk , www.amedi.sk 

XXII. slovenský kongres úrazovej chirurgie
20.-21. máj 2019, Tále, Hotel Partizán
Medzinárodný kongres
Téma: Poranenia chrbtice a miechy. Poranenia v ob-
lasti členka a nohy. Infekčné komplikácie v kostnej 
chirurgii. Varia. 

Hlavný organizátor: 
Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

MUDr. Radomír Gajdoš, PhD.
II. klinika úrazovej chirurgie SZU, 

FNsP, F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
Spoluorganizátor: 

Občianske združenie Hippokrates, Banská Bystrica
Organizačno-technické zabezpečenie: 

Občianske združenie Hippokrates, 
Podlavická cesta 27, 974 09 Banská Bystrica, 

Dana Figuliová
0903 548151, 

ozhippokrates@gmail.com 
www.trauma.sk 

Seminár Spolku lekárov Oravy
22.máj 2019, Dolný Kubín, Veľká zasadačka 
DONsP
Odborný seminár

Hlavný organizátor: Spolok lekárov Oravy 
Detské oddelenie

MUDr. Beata Dudášiková
e-mail: sekretarslo@gmail.com 

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Mi-
chalovciach
23.máj 2019, Veľká zasadačka NsP Michalovce 
Téma: Chirurgické oddelenie.

Hlavný organizátor: 
Spolok lekárov v Michalovciach

MUDr. Dana Jurečková, PhD.
Špitálska 2, 071 01 Michalovce

Tel.: 0905 893311
e-mail: dana.jureckova@svetzdravia.com 

Spoluorganizátor: RLK Košice 
https://www.procare.sk/spolok-lekarov-sls/ 

Dni molekulovej patológie
23.-24.máj 2019, Martin, Hotel Turiec
Medzinárodný kongres

Hlavný organizátor: 
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM

Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
e-mail: lukas.plank@jfmed.uniba.sk 

Spoluorganizátor: Slovenská divízia Medzinárodnej 
akadémie patológie (SD-IAP), Ústav klinické 

a molekulární patologie LF UP a FN v Olomouci, 
Martinské bioptické centrum, s.r.o. v Martine, 

Slovenská spoločnosť patológov
Organizačno-technické zabezpečenie: 

SOLEN, s.r.o. Daša Búzeková
02/54131365, buzekova@solen.sk

www.solen.sk 

47. májové hepatologické dni
23.-25.máj 2019, Donovaly, Residence Hotel
Medzinárodný kongres
Téma: Choroby pečene a metabolický syndróm.

Hlavný organizátor: 
Slovenská hepatologická spoločnosť

MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
Nemocnica Poprad a.s.

e-mail: drazilova.s@nemocnicapp.sk 
Organizačno-technické zabezpečenie: F

ARMI-PROFI, s.r.o., Marcela Idlbeková
www.slovhep.sk 

Cyklus prednášok – „Inovatívne lieky v medicíne“
29.máj 2019, Bratislava-Kramáre, SZU
Celoslovenský cyklus prednášok
Téma: Aktuálne otázky inovatívnej farmakoterapie 
vo vybraných odboroch internej medicíny.

Hlavný organizátor: 
Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie

Prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.
SZU, Limbová 12-14, 833 03 Bratislava

Tel.: 02/59370838, e-mail: jozef.holoman@szu.sk 
Spoluorganizátor: 

SZU – Ústav farmakológie a klinickej farmakológie
Organizačno-technické zabezpečenie: 

Kongresové oddelenie SLS
www.klinickafarmakologia.sk 

Vedecko-pracovná schôdza Sekcie sociálnej psy-
chiatrie SPsS
29.máj 2019, Bratislava, Psychiatrická klinika LF 
UK a UNB
Celoslovenský seminár
Téma: Nové perspektívy v liečbe a doliečovaní cho-
rých so psychickými poruchami.

Hlavný organizátor: 
Sekcia sociálnej psychiatrie SPsS

MUDr. Dana Krajčovičová, PhD.
PK LF UK a UNB

Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava 
Tel.: 0903 821475

e-mail: krajcovicovamudr@centrum.sk 
www.psychiatry.sk 

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Du-
najskej Strede
29.máj 2019, Dunajská Streda, NsP, Zasadačka 
OAIM, Svet Zdravia
Téma: Chirurgia.

Hlavný organizátor: 
Spolok lekárov Dunajská Streda

MUDr. Edit Rajzák
Tel.: 031/5571215, -490, -227

e-mail: edit.rajzak@svetzdravia.com 
Spoluorganizátor:

 Riaditeľstvo Nemocnica Dunajská Streda a.s. , č
len siete nemocníc Svetu zdravia. 

Vedecká odborná schôdza Spolku lekárov Martin
29.máj 2019, Martin, VP UNM
Téma: Lakeť z pohľadu ortopéda a traumatológa.

Hlavný organizátor: Ortopedická klinika JLF UK 
a UNM, Spolok lekárov Martin

MUDr. Libor Nečas, PhD.
MUDr. Zoltán Cibula, PhD.

Vedecká schôdza Spolku lekárov v Trenčíne
29.máj 2019, Trenčín, FN Konferenčná miestnosť
Okresný seminár
Téma: Interdisciplinárna.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov v Trenčíne
MUDr. Ladislav Badík, predseda SL 

Spoluorganizátor: 
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

www.fntn.sk 

XVIII. slovenský geriatrický kongres s  medziná-
rodnou účasťou a 45. Gressnerove dni
29.-31. máj 2019, Prešov, Hotel Dukla
Medzinárodný kongres
Téma: Dlhodobá starostlivosť o chronicky chorých 
seniorov. Varia. 

Hlavný organizátor: Slovenská gerontologická 
a geriatrická spoločnosť

Prof. MUDr. Silvester Krčméry, CSc.
Tel.: 02/57887631

e-mail: skrcmery@milosrdni.sk 
Spoluorganizátor: Spolok lekárov v Prešove,

 FNsP J.A. Reimana Prešov, 
Fakulta ošetrovateľstva Prešovskej Univerzity

Organizačno-technické zabezpečenie: 
Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť

Prof. MUDr. Silvester Krčméry, CSc.
www.geriatri.sk 

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Bar-
dejove
30.máj 2019, Bardejov
Okresný seminár
Téma: Reumatologická.
Hlavný organizátor: Spolok lekárov v Bardejove

MUDr. Jozef Chovanec
NsP Sv. Jakuba 21, Bardejov

Tel.: 054/4788314
Organizačno-technické zabezpečenie: 

SL Bardejov
MUDr. Marcel Litavec

054/4788563
www.nsp-bardejov.sk 

Vedecko – pracovná schôdza Spolku lekárov 
Prievidza
30.máj 2019, Bojnice, Hotel pod Zámkom
Téma: Gynekologicko-pôrodnícke odd.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov Prievidza
MUDr. Ladislav Frankovič 

Psychiatrické oddelenie, NsP Prievidza, 
Nemocnica so sídlom v Bojniciach

Tel.: 5112548, 5115532, 0918 717729
e-mail: ladislav@frankovic.sk 

XXIX. dia dni 2019
30.máj-1.jún 2019, Štrbské Pleso, hotel Patria
Celoslovenský kongres
Téma: Diabetes mellitus, jeho diagnostika a  liečba, 
hypoglykémie v reálnom živote pacienta. Styčné me-
dicínske oblasti: kardiologická, nefrologická, endokri-
nologická v liečbe diabetického pacienta. Dyslipidé-
mie u pacientov s diabetes mellitus.

Hlavný organizátor: 
Slovenská diabetologická spoločnosť

Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.
e-mail: katarina.raslova@gmail.com

Doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.
e-mail: zbynek.schroner@gmail.com 

Organizačno-technické zabezpečenie: 
Agentúra Tajpan, Ing. Jana Chrenková, 0911 454298

www.diaslovakia.sk 

VII. konferencia o biologickej psychiatrii
30.máj – 1.jún 2019, Piešťany, Kino Fontána
Medzinárodná konferencia
Téma: Od neurovied ku klinickej praxi. Zvládanie 
akútnych stavov v  psychiatrii. Problémy dlhodobej 
liečby v psychiatrii.

Hlavný organizátor: 
Sekcia biologickej psychiatrie SPsS

MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.
Záporožská 12, 851 01 Bratislava 

Organizačno-technické zabezpečenie: 
CA KAMI, s.r.o., 

Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, 
kami@agenturakami.sk 

www.psychiatry.sk 

Gemersko-Novohradský lekársky a zdravotnícky 
deň v Rimavskej Sobote
31. máj 2019, Rimavská Sobota, Hviezdny dom-
-kongresové centrum
Krajská konferencia
Téma: Akútna medicína v kazuistikách.

Hlavný organizátor:
 Spolok lekárov v Rimavskej Sobote

MUDr. Attila Gányovics
Hostinského 1037/14, 979 01 Rimavská Sobota

Tel.: 0908 162031
e-mail: dr.ati@azet.sk 

Organizačno-technické zabezpečenie: 
MUDr. Attila Gányovics

0908 162031, dr.ati@azet.sk 
MUDr. Hana Sedláčková, 0904 439621, 

hana.sedlackova@svetzdravia.com 

Pedooftalmologické sympózium
31.máj – 1.jún 2019, Bratislava 
Medzinárodné podujatie

Hlavný organizátor: 
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Slovenská oftalmologická spoločnosť
Prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.

www.soska.sk 

Interaktívny odborný seminár pre sestry pracu-
júce v diabetológii
máj 2019, Liptovský Mikuláš    
Téma: Využívanie technického vývoja v oblasti zdieľa-
nia výsledkov selfmonitoringu a  následné manažova-
nie diabetu.

Hlavný organizátor: Sekcia sestier pracujúcich 
v diabetológii Slovenskej spoločnosti 

sestier a pôrodných asistentiek
Organizačno-technické zabezpečenie: 

PhDr. Eva Szabóová, 0907 498493, 
eva.szaboova58@gmail.com

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov MUDr. 
Vojtecha Alexandra
máj 2019, Kežmarok, reštaurácia Legenda 

Okresný seminár
Hlavný organizátor: Spolok lekárov MUDr. Vojtecha 

Alexandra Kežmarok
MUDr. Peter Slovik

Tvarožnianska 6, Kežmarok
Tel.: 0908 268809

e-mail: slovikpeter@centrum.sk 
MUDr. Peter Marko, Kežmarok

Tel.: 0905 840000
Organizačno-technické zabezpečenie: 

Empire, Pavol Mikulášik, Priekopa 23, Kežmarok, 
empire@stonline.sk 

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov Tre-
bišov
máj 2019, Trebišov
Miestny seminár
Téma: XXVII. Getlíkov deň.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov Trebišov
MUDr. Gabriela Dučová

Detské oddelenie NsP Trebišov, a.s.
ul.SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

Tel.: 056/6660414
e-mail: gabriela.ducova@svetzdravia.com 

Spoluorganizátor: 
Nemocnica s poliklinikou Trebišov a.s.

Organizačno-technické zabezpečenie: 
MUDr. Peter Mucha, prezident SL Trebišov

 0907 419328

Odborný večer Spolku slovenských lekárov v Bra-
tislave
Každý pondelok o  17.00 hod., Bratislava, Malá 
poslucháreň, NTÚ LF UK

Hlavný organizátor: 
Spolok slovenských lekárov v Bratislave

Doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
NÚDCH, I. detská klinika, Limbová 1, 833 40 Bratislava

Tel.: 02/59371103
e-mail: bzduch@gmail.com 

www.sslba.sk 

Letná škola hepatológie
4.-7.jún 2019, Banská Štiavnica
Medzinárodné podujatie
Téma: Postgraduálne vzdelávanie v hepatológii.

Hlavný organizátor: 
Slovenská hepatologická spoločnosť

Ing. Andrea Dropčová
FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica

e-mail: adropcova@nspbb.sk 
Organizačno-technické zabezpečenie: 

Tajpan, s.r.o., Mgr.art. Peter Slovák
www.slovhep.sk 

XXII. východoslovenský vakcinačný deň Louisa 
Pasteura
5.jún 2019, Košice, Aula LF UPJŠ
Celoslovenská konferencia

Hlavný organizátor: Slovenská epidemiologická 
a vakcinologická spoločnosť

Prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
Spoluorganizátor: RÚVZ Košice, 

Katedra farmakológie LF UPJŠ
Organizačno-technické zabezpečenie: 

A-medi, Ing. Šurinová, 02/55647247, 0910 230209, 
marketing@amedi.sk 

www.amedi.sk

Farmakoekonomika na Slovensku XXXVI.
5. jún 2019, Bratislava, Konferenčné priestory 
MZ SR
Celoslovenská odborná vedecká konferencia
Téma: Lieková politika. Farmakoekonomika a  hod-
notenie zdravotníckych technológií (HTA) v  liekovej 
a zdravotnej politike. Kvalita života. 

Hlavný organizátor: 
Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku

Doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
Fakulta zdravotníctva TnUAD

Študentská 20, 911 50 Trenčín
Tel.: 0907 553864, e-mail: jan.bielik@tnuni.sk 

Spoluorganizátor: Kancelária WHO na Slovensku, 
Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne, ISPOR Chapter Slovensko, 
Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie. 

Organizačno-technické zabezpečenie: Fakulta 
zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne, Doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., 0907 
553864, jan.bielik@tnuni.sk 

www.who.sk, www.fz.tnuni.sk 

Vedecká odborná schôdza Spolku lekárov Martin
5.jún 2019, Martin, VP UNM
Téma: Poškodenie pľúc-experimentálne modely.
Hlavný organizátor: Ústav fyziológie JLF UK a UNM, 

Slovenská fyziologická spoločnosť, 
Spolok lekárov Martin

Doc. MUDr. Daniela Mokrá, PhD.

Seminár Spolku lekárov Oravy
5.jún 2019, Dolný Kubín, Veľká zasadačka DONsP
Odborný seminár

Hlavný organizátor: Spolok lekárov Oravy 
Ortopedické oddelenie

MUDr. Ján Sedliak
e-mail: sekretarslo@gmail.com 

26. výročná konferencia Slovenskej urologickej 
spoločnosti a Konferencia sekcie sestier pracujú-
cich v urológii SSSaPA
5. – 7. jún 2019, Martin  

Hlavný organizátor: Slovenská urologická spoloč-
nosť, Sekcia sestier pracujúcich v urológii Slovenskej 

spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek
Organizačno-technické zabezpečenie: 

Doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
UN Martin, Kollárova 2, 036 01 Martin

Mariana Schwarzová, 
0915 831521

mschwarzova@nspbb.sk

XXVIII. celoslovenský kongres sekcie sestier pra-
cujúcich v nefrológii 
5. – 7. jún 2019, Liptovský Ján, Sorea Máj 
Celoslovenský kongres
Téma: Paliatívna starostlivosť v nefrológii.

Hlavný organizátor: Sekcia sestier pracujúcich 
v nefrológii Slovenskej spoločnosti sestier 

a pôrodných asistentiek
Organizačno-technické zabezpečenie: 

PhDr. Jana Híčiková, Nolčovo 23, 038 54 Martin, 
0907 103 663 , jhicikova@gmail.com

www.nefrosestry.sk 

XXIX. zjazd SSFBLR
6.-7.jún 2019, SLK Bojnice a.s.
Medzinárodný zjazd

Téma: Šport a  liečebná rehabilitácia. Vertebrogénne 
ochorenia a manipulačná terapia. Varia. 
Hlavný organizátor: Slovenská spoločnosť fyziatrie, 

balneológie a liečebnej rehabilitácie
MUDr. Emanuel Lorenz

Vajanského 45, 940 01 Nové Zámky
Tel.: 0905 602407, e-mail: lorenz@pksturovo.sk, 

lorenz.pavol@gmail.com 
Organizačno-technické zabezpečenie: 

Kongresové oddelenie SLS
www.fblr.sk 

24. medzinárodná pracovná konferencia SEKCA-
MA SOS
6.-7.jún 2019, Bratislava, Hotel Holiday Inn
Medzinárodná konferencia
Téma: Primárna a  sekundárna prevencia karcinómu 
prsníka, experimentálna onkológia, patológia, diag-
nostika, terapia (chirurgia, systémová terapia a  rá-
dioterapia), follow-up, genetika, terapia vedľajších 
účinkov karcinómu prsníka, case report, novinky 
z kongresov.

Hlavný organizátor: SEKCAMA 
(Sekcia pre karcinóm prsníka) SOS 

Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
Mamologické oddelenie 

Onkologický ústav sv. Alžbety
Heydukova 10, 821 08 Bratislava 

Tel.: 0911 742893
e-mail: vladimir.bella@ousa.sk 

Organizačno-technické zabezpečenie: 
Kongresové oddelenie SLS

www.sekcama.sk 

XI. celoslovenská konferencia sekcie zdravotníc-
kych pracovníkov pracujúcich v mamológii
7.jún 2019, Bratislava, Hotel Holiday Inn
Téma: Nové diagnostické a  terapeutické postupy 
v  karcinóme prsníka z  pohľadu sestry, význam edu-
kácie v  prevencii, diagnostike a  liečbe karcinómu 
prsníka, ošetrovateľská starostlivosť o  pacientku 
s  karcinómom prsníka počas chirurgie, rádioterapie 
a chemoterapie, kazuistika v mamológii, varia.

Hlavný organizátor: Sekcia zdravotníckych 
pracovníkov pracujúcich v mamológii 

Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek,
 SEKCAMA SOS 

Organizačno-technické zabezpečenie:
 PhDr. Erika Zámečníková, Mamologické oddelenie, 

OÚsA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava
02/32249608, 0911 770676, 
erika.zamecnikova@ousa.sk

10. sympózium o portálnej hypertenzii
7.-8.jún 2019, Banská Štiavnica
Medzinárodné sympózium
Téma: Jubilejné sympózium.

Hlavný organizátor: 

JÚN 2019
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Slovenská hepatologická spoločnosť
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
e-mail: lubomir.skladany@gmail.com 

Organizačno-technické zabezpečenie: 
Tajpan, s.r.o., Mgr.art. Peter Slovák

www.slovhep.sk 

Cyklus prednášok – „Inovatívne lieky v medicíne“
12.jún 2019, Bratislava-Kramáre, SZU
Celoslovenský cyklus prednášok
Téma: Aktuálne otázky inovatívnej farmakoterapie vo 
vybraných odboroch internej medicíny.

Hlavný organizátor: 
Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie

Prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.
SZU, Limbová 12-14, 833 03 Bratislava

Tel.: 02/59370838
e-mail: jozef.holoman@szu.sk 

Spoluorganizátor: SZU – Ústav farmakológie 
a klinickej farmakológie

Organizačno-technické zabezpečenie: 
Kongresové oddelenie SLS

www.klinickafarmakologia.sk 

Vedecká odborná schôdza Spolku lekárov Martin
12.jún 2019, Martin, VP UNM
Téma: Dermatohistopatológia – interdisciplinárne 
možnosti. 

Hlavný organizátor: Ústav patologickej anatómie 
JLF UK a UN v Martine, Konzultačné centrum 

bioptickej diagnostiky kožných ochorení, 
Spolok lekárov Martin

Prof . MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

II. martinské 3D live surgery 
14.jún 2019, Martin, Aula Magna 
Celoslovenské podujatie

Hlavný organizátor: 
Slovenská oftalmologická spoločnosť

Organizačno-technické zabezpečenie: 
MUDr. Peter Žiak, PhD.

e-mail: ocnesekr@unm.sk 
www.soska.sk 

2. martinské 3D live surgery
14.jún 2019, Martin, Aula Magna
Celoslovenská konferencia

Hlavný organizátor: Očná klinika JLF UK a UNM, 
Slovenská oftalmologická spoločnosť, 

Spolok lekárov Martin
MUDr. Peter Žiak, PhD.

XII. konferencia detskej nefrológie
14.-15.jún 2019, Horný Smokovec, Grand Hotel 
Bellevue
Celoslovenská konferencia
Téma: Štandardné postupy v detskej nefrológii.

Hlavný organizátor: 
Slovenská nefrologická spoločnosť
Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Tel.: 02/59371 kl.208, fax: 02/59371850
e-mail: ludmila.podracka@NÚDCH.sk 

Organizačno-technické zabezpečenie: 
Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice, 

Gabriela Šujanová
055/6806193, 0918 622533

gabriela.sujanova@progress.eu.sk 
www.detskanefrologia.sk 

Moderný endodontický koncept: Svet bez amal-
gámu
14.-15. jún 2019, Nový Smokovec, Vysoké Tatry 
Medzinárodný kongres
Téma: Moderné prístupy v endodoncii.

Hlavný organizátor:
 Slovenská parodontologická spoločnosť

JUDr. Eva Rusiňáková
Tel.: 0911 482774

e-mail: info@dentlyacademia.sk
Spoluorganizátor: Dently Academia, s.r.o.

Organizačno-technické zabezpečenie: 

Dently Academia, s.r.o., JUDr. Eva Rusiňáková, 
0911 482774, info@dentlyacademia.sk 

www.dentlyacademia.sk 

Jubilejný XXX. Congressus acupuncturae Slova-
ciae et Bohemiae cum partitipatione internatio-
nali
14.-16.jún 2019, Stará Lesná, Vysoké Tatry

Hlavný organizátor: 
Slovenská spoločnosť akupunktúry

www.akupunktura-sls.sk 

XXXV. konferencia Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ 
a DFN Košice
XI. Démantov deň
19.jún 2019, Košice
Celoslovenská konferencia
Téma: Aktuálne problémy pediatrie, dorastového 
lekárstva a neonatológie, preventívnej pediatrie, me-
dziodborové témy so vzťahom k pediatrii, varia. 

Hlavný organizátor: 
Slovenská pediatrická spoločnosť

Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
e-mail: kuchta@dfnkosice.sk 

Spoluorganizátor: Klinika detí a dorastu LF UPJŠ 
a DFN Košice, Detská fakultná nemocnica Košice, 

Lekárska fakulta UPJŠ Košice 
Organizačno-technické zabezpečenie: 

A-medi management, a.s.,
ng. Helena Šurinová

02/55647247, amedi@amedi.sk 
www.sls-sps.sk , www.amedi.sk 

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov Luče-
nec
20.jún 2019, Lučenec, Stará radnica zasadačka
Miestny seminár
Téma: Chirurgia, OCCH. Pokročilá laparoskopia. Hyb-
ridné výkony v cievnej chirurgii.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov Lučenec
MUDr. Peter Kirschner

Tel.: 047/4311265
e-mail: kirschner@lcnsp.sk 

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Mi-
chalovciach
20.jún 2019, Veľká zasadačka NsP Michalovce 
Téma: Alfamedical.

Hlavný organizátor: 
Spolok lekárov v Michalovciach

MUDr. Dana Jurečková, PhD.
Špitálska 2, 071 01 Michalovce

Tel.: 0905 893311
e-mail: dana.jureckova@svetzdravia.com 

Spoluorganizátor: RLK Košice 
https://www.procare.sk/spolok-lekarov-sls/ 

Vedecko – pracovná schôdza Spolku lekárov 
Prievidza
20.jún 2019, Bojnice, Hotel pod Zámkom
Téma: Detské odd.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov Prievidza
MUDr. Ladislav Frankovič 

Psychiatrické oddelenie, NsP Prievidza, 
Nemocnica so sídlom v Bojniciach

Tel.: 5112548, 5115532, 0918 717729
e-mail: ladislav@frankovic.sk 

VI. spoločná konferencia SGPS a ČGPS
20.-23. jún 2019, Bratislava, Incheba
Medzinárodná konferencia
Téma: Onkológia, perinatológia, urogynekológia, 
reprodukčná medicíny.

Hlavný organizátor: 
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
I.gynekol.-pôrod.klin. LF UK 

Antolská 11, 851 07 Bratislava
Tel.: 02/68672725

Spoluorganizátor: Česká gynekologická 
a porodnická společnosť ČLS JEP

www.sgps.sk 

2. vedecký pracovný deň mladých oftalmológov
21.jún 2019, Donovaly, Residence Hotel 
Celoslovenské podujatie

Hlavný organizátor: 
Slovenská oftalmologická spoločnosť

www.soska.sk 

X. vedecké pracovné dni vitreoretinálnej sekcie
21.-22.jún 2019, Donovaly, Residence Hotel 
Celoslovenské podujatie

Hlavný organizátor: Vitreoretinálna sekcia 
Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

www.soska.sk 

XIII. banskobystrické onkologické dni 2019 
21.-22. jún 2019, Sielnica, hotel Kaskády
Celoslovenská konferencia
Téma: Urologické malignity. Klinická onkológia – ka-
zuistiky. 

Hlavný organizátor: 
Slovenská onkologická spoločnosť 

MUDr. Vladimír Malec
Tel.: 0948 049613, e-mail: vmalec@nspbb.sk 

Spoluorganizátor: Slovenská urologická 
spoločnosť, Spoločnosť radiačnej onkológie,

 rádiobiológie a rádiofyziky. 
Organizačno-technické zabezpečenie: 

ROWEX, s.r.o., Hlaváčiková 39, 841 05 Bratislava, 
MUDr. Igor Vico, 0903 762668, igor.vico@rowexpro.sk 

www.bbonko2019.sk 

Aktuálne trendy v manažmente zdravia ženy
26. jún 2019, Košice, Double Tree by Hilton
Krajská konferencia
Téma: Najnovšie poznatky v gynekologickej endo-
krinológii.

Hlavný organizátor: 
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, PhD.
I.gynekol.-pôrod.klinika LF UK a UNB

Antolská 11, 851 07 Bratislava 
Tel.: 02/68673679

www.sgps.sk 

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Du-
najskej Strede
26.jún 2019, Dunajská Streda, NsP, Zasadačka 
OAIM, Svet Zdravia
Téma: Ortopédia.

Hlavný organizátor: 
Spolok lekárov Dunajská Streda

MUDr. Edit Rajzák
Tel.: 031/5571215, -490, -227

e-mail: edit.rajzak@svetzdravia.com 
Spoluorganizátor: Riaditeľstvo Nemocnica 

Dunajská Streda a.s. , člen siete nemocníc Svet zdravia. 

Vedecká schôdza Spolku lekárov v Trenčíne
26.jún 2019, Trenčín, FN Konferenčná miestnosť
Okresný seminár
Téma: Interdisciplinárna.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov v Trenčíne
MUDr. Ladislav Badík, predseda SL 

Spoluorganizátor: Fórum mladých lekárov
www.fntn.sk 

XXXIX. vedecká konferencia s  medzinárodnou 
účasťou
27. jún 2019, Partizánske
Téma: Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve za-
merané na aktuálne problémy v ošetrovateľstve so 
zameraním na klinickú prax III. Varia.

Hlavný organizátor: 
Sekcia pedagogických pracovníkov 

Slovenskej spoločnosti sestier 
a pôrodných asistentiek, 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. 
Alžbety, n.o., Bratislava

Organizačno-technické zabezpečenie: 
Prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MHA, Narcisová 40, 

821 01 Bratislava, 0901 780780
mpalun@gmail.com, ivica.gulasova4@gmail.com



54

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Bar-
dejove
27.jún 2019, Bardejov 
Okresný seminár
Téma: Radiologická.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov v Bardejove
MUDr. Jozef Chovanec

NsP Sv. Jakuba 21, Bardejov
Tel.: 054/4788314

Organizačno-technické zabezpečenie: SL Barde-
jov, MUDr. Marcel Litavec, 054/4788563

www.nsp-bardejov.sk 

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov Tre-
bišov
27.jún 2019, Trebišov
Miestny seminár
Téma: Novinky v gynekológii a pôrodníctve.

Hlavný organizátor: Spolok lekárov Trebišov
MUDr. Oto Szylágyi

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie NsP Trebišov, a.s.
ul.SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

Tel.: 056/6660710
e-mail: oto.szilagyi@svetzdravia.com 

Spoluorganizátor: 
Nemocnica s poliklinikou Trebišov a.s.

Organizačno-technické zabezpečenie: 
MUDr. Peter Mucha, prezident SL Trebišov, 

0907 419328

Etické a ľudsko-právne aspekty dlhodobej liečby 
závažných duševných porúch III.
jún 2019, Košice 
Celoslovenské sympózium
Téma: Etické a ľudsko-právne aspekty dlhodobej 
liečby závažných duševných porúch.

Hlavný organizátor: 
Slovenská psychiatrická spoločnosť

MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
e-mail: luba.izakova@nextra.sk 

www.psychiatry.sk 

Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov MUDr. 
Vojtecha Alexandra
jún 2019, Kežmarok, reštaurácia Legenda 
Okresný seminár
Hlavný organizátor: Spolok lekárov MUDr. Vojtecha 

Alexandra Kežmarok
MUDr. Peter Slovik

Tvarožnianska 6, Kežmarok
Tel.: 0908 268809

e-mail: slovikpeter@centrum.sk 
MUDr. Peter Marko, Kežmarok

Tel.: 0905 840000
Organizačno-technické zabezpečenie: 

Empire, Pavol Mikulášik, Priekopa 23, Kežmarok, 
empire@stonline.sk 

Do redakcie došlo 8.1.2019.

Podpora činnosti slovenskej lekárskej 
spoločnosti a jej organizačných zložiek
poukázaním sumy do výšky 2% alebo 3 %  
zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Vážení členovia Slovenskej lekárskej spoločnosti,

dovoľujeme si Vás aj v tomto roku požiadať o podporu činnosti Slovenskej lekárskej spo-
ločnosti a jej organizačných zložiek poukázaním sumy do výšky 2% alebo 3 % zo zapla-
tenej dane z príjmov fyzickej osoby (podľa § 50 zákona 595/2003 Z .z. o dani z príjmov, 
v znení neskorších predpisov).

P o s t u p:
Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti 

Vám bude robiť zamestnávateľ, požiadajte ho o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane 
z príjmov zo závislej činnosti.

Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3 %“ zaplatenej 
dane z príjmov a spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti ich 
zašlite najneskôr do 30. apríla 2019 na miestne príslušný daňový úrad (podľa miesta 
bydliska).

Ak si sami podávate daňové priznanie, poukázanie 2% alebo 3 % odvedenej dane je 
súčasťou Vášho daňového priznania. Daňové priznanie je potrebné doručiť na miest-
ne príslušný daňový úrad a 2 % alebo 3 % z odvedenej dane zaplatiť najneskôr do 
31.3.2019.

Podiel do výšky 3 % zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická oso-
ba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 
406/2011 Z.z. a to v rozsahu najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, 
ktoré je prílohou vyhlásenia.

Údaje o prijímateľovi: 
Obchodné meno:  Slovenská lekárska spoločnosť
Sídlo – ulica:   Cukrová, číslo 3
PSČ:    813 22 
Obec:    Bratislava - Staré Mesto
IČO:    00178624
Právna forma:   Občianske združenie

Právnické osoby – vyhlásenie o  poukázaní podielu zaplatenej dane z  príjmov práv-
nickej osoby je súčasťou daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby – VI. časť. 

Tlačivá potrebné na poukázanie 2% (3 %) nájdete na našej stránke: www.sls.sk.

Odpovede na prípadné ďalšie otázky a informácie v uvedenej veci Vám poskytne Ekono-
mické oddelenie SLS (Ing. Mária Neščáková, nescakova@sls.sk).

Ďakujeme všetkým, ktorí už v minulosti poukázali 2% podiel z odvedenej dane z príj-
mov zo závislej činnosti a ktorí aj v tomto roku podporia plnenie hlavného poslania a cieľov 
Slovenskej lekárskej spoločnosti a jej organizačných zložiek, akým je zabezpečovanie a re-
alizácia všetkých foriem sústavného odborného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. 

 Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, MPH, v.r. 
 prezident SLS

Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Tel: 02 5292 2017, 5292 2019, fax: 02 5263 5611 
E-mail: secretarysma@ba.telecom.sk, www.sls.sk



Inzercia
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Skrátená informácia o lieku Avastin 25 mg/ml infúzny koncentrát
Zloženie: Bevacizumab 25 mg v 1 ml. Každá liekovka obsahuje 100 mg bevacizumabu v 4 ml, resp. 400 mg v 16 ml. 
Charakteristika: Bevacizumab sa viaže na vaskulárny endoteliálny rastový faktor (VEGF), čím inhibuje väzbu VEGF na 
receptory Flt-1 (VEGFR-1) a KDR (VEGFR-2) na povrchu endoteliálnych buniek. Neutralizácia biologickej aktivity VEGF 
redukuje vaskularizáciu nádorov, a tak inhibuje rast nádoru. Indikácie: Bevacizumab v kombinácii s chemoterapiou na báze 
fl uórpyrimidínu je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s metastatickým karcinómom hrubého čreva alebo konečníka.
Bevacizumab v kombinácii s paklitaxelom je indikovaný ako liečba prvej línie u dospelých pacientov s metastatickým karcinómom 
prsníka. Bevacizumab v kombinácii s kapecitabínom je indikovaný ako liečba prvej línie u dospelých pacientov s metastatickým 
karcinómom prsníka u ktorých nie je vhodná liečba inou chemoterapiou vrátane taxánov alebo antracyklínov. Pacienti, ktorí boli 
počas posledných 12 mesiacov adjuvantne liečení režimami obsahujúcimi taxány a antracyklíny, by nemali byť liečení Avastinom 
v kombinácii s kapecitabínom. Bevacizumab pridaný k chemoterapii na báze platiny je indikovaný ako liečba prvej línie u dospelých 
pacientov s neresekovateľným pokročilým, metastatickým alebo recidivujúcim nemalobunkovým karcinómom pľúc, s histologickým 
nálezom iným ako s prevahou skvamóznych buniek. Bevacizumab v kombinácii s erlotinibom je indikovaný ako liečba prvej línie 
u dospelých pacientov s neresekovateľným pokročilým, metastatickým alebo recidivujúcim neskvamóznym nemalobunkovým 
karcinómom pľúc s aktivujúcimi mutáciami receptora pre epidermálny rastový faktor (EGFR). Bevacizumab v kombinácii 
s interferónom alfa-2a je indikovaný ako liečba prvej línie u dospelých pacientov s pokročilým a/alebo metastatickým karcinómom 
obličiek. Bevacizumab v kombinácii s karboplatinou a paklitaxelom je indikovaný na liečbu prvej línie u dospelých pacientov 
s pokročilým (Medzinárodná federácia gynekológov a pôrodníkov (FIGO) štádiá III B, III C a IV) epiteliálnym karcinómom vaječníkov, 
Fallopiovej trubice alebo primárneho peritoneálneho karcinómu. Bevacizumab v kombinácii s karboplatinou a gemcitabínom, 
alebo v kombinácii s karboplatinou a paklitaxelom, je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s prvou recidívou epiteliálneho 
karcinómu vaječníkov, Fallopiovej trubice alebo primárneho peritoneálneho karcinómu citlivého na platinu, ktorí nedostali 
predchádzajúcu liečbu bevacizumabom alebo inými VEGF inhibítormi alebo liekmi cielenými na VEGF receptor. Bevacizumab 
v kombinácii s paklitaxelom, topotekanom alebo pegylovaným lipozomálnym doxorubicínom je indikovaný na liečbu dospelých 
pacientov s rekurentným epiteliálnym karcinómom vaječníkov, Fallopiovej trubice alebo primárneho peritoneálneho karcinómu 
rezistentného na platinu, ktorí neboli liečení viac ako dvoma predchádzajúcimi chemoterapeutickými režimami a ktorí nedostali 
predchádzajúcu liečbu bevacizumabom alebo inými VEGF inhibítormi alebo liekmi cielenými na VEGF receptor. Bevacizumab 
v kombinácii s paklitaxelom a cisplatinou alebo alternatívne s paklitaxelom a topotekanom u pacientov, ktorí nemôžu byť liečení 
platinou, je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s pretrvávajúcim, rekurentným alebo metastatickým karcinómom krčku 
maternice. Dávkovanie: Metastatický karcinóm hrubého čreva alebo konečníka: Odporúčaná dávka Avastinu podávaného vo 
forme intravenóznej infúzie je 5 mg/kg telesnej hmotnosti alebo 10 mg/kg telesnej hmotnosti, ktorá sa podáva raz za 2 týždne 
alebo 7,5 mg/kg telesnej hmotnosti alebo 15 mg/kg telesnej hmotnosti, ktorá sa podáva raz za 3 týždne. Metastatický karcinóm 
prsníka: odporúčaná dávka Avastinu je 10 mg/kg telesnej hmotnosti, ktorá sa podáva raz za 2 týždne alebo 15 mg/kg telesnej 
hmotnosti, ktorá sa podáva raz za 3 týždne vo forme intravenóznej infúzie. Nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC): Avastin 
sa odporúča pridávať k chemoterapii na báze platiny počas až 6 cyklov liečby a následne podávať Avastin v monoterapii až do 
progresie ochorenia. Odporúčaná dávka Avastinu je 7,5 mg/kg telesnej hmotnosti alebo 15 mg/kg telesnej hmotnosti, ktorá sa 
podáva raz za 3 týždne vo forme intravenóznej infúzie. Liečba prvej línie neskvamózneho NSCLC s aktivujúcimi mutáciami EGFR 
v kombinácii s erlotinibom: pred začatím kombinovanej liečby Avastinu a erlotinibu sa má vykonať testovanie mutácií EGFR. Je 
dôležité, aby sa zvolila správne validovaná a robustná metóda, aby sa zabránilo falošne negatívnemu alebo falošne pozitívnemu 
vyhodnoteniu. Odporúčaná dávka Avastinu, ak sa pridáva k erlotinibu, je 15 mg/kg telesnej hmotnosti, ktorá sa podáva raz za 
3 týždne vo forme intravenóznej infúzie. Odporúča sa, aby liečba Avastinom, ak sa pridáva k erlotinibu, pokračovala až do 
progresie ochorenia. Pre dávkovanie a spôsob podávania erlotinibu, prosím pozrite úplné informácie o lieku erlotinib. Pokročilý a/
alebo metastatický karcinóm obličiek (mRCC): Odporúčaná dávka Avastinu je 10 mg/kg telesnej hmotnosti, ktorá sa podáva raz 
za 2 týždne vo forme intravenóznej infúzie. Epiteliálny karcinóm vaječníkov, Fallopiovej trubice a primárny peritoneálny karcinóm: 
Prvá línia liečby: Avastin sa podáva spolu s karboplatinou a paklitaxelom po dobu 6 liečebných cyklov, po ktorých nasleduje 
pokračovanie v podávaní Avastinu v monoterapii až do progresie ochorenia, ale najviac po dobu 15 mesiacov alebo do prejavov 
neakceptovateľnej toxicity, podľa toho, čo nastane skôr. Odporúčaná dávka Avastinu je 15 mg/kg telesnej hmotnosti podaná raz 
za 3 týždne vo forme intravenóznej infúzie. Liečba rekurentného ochorenia citlivého na platinu: Avastin sa podáva v kombinácii 
s karboplatinou a gemcitabínom po dobu 6 cyklov až 10 cyklov alebo v kombinácii s karboplatinou a paklitaxelom počas 6 cyklov 
až 8 cyklov, po ktorých nasleduje pokračovanie v podávaní Avastinu v monoterapii až do progresie ochorenia. Odporúčaná dávka 
Avastinu je 15 mg/kg telesnej hmotnosti podaná raz za 3 týždne vo forme intravenóznej infúzie. Liečba rekurentného ochorenia 
rezistentného na platinu: Avastin sa podáva v kombinácii s jedným z nasledujúcich liečiv - paklitaxel, topotekan (podávaný raz 
týždenne) alebo pegylovaný lipozomálny doxorubicín. Odporúčaná dávka Avastinu je 10 mg/kg telesnej hmotnosti podaná 
raz za 2 týždne vo forme intravenóznej infúzie. Keď sa Avastin podáva v kombinácii s topotekanom (podávaným v 1. - 5. deň 
každé 3 týždne), odporúčaná dávka Avastinu je 15 mg/kg telesnej hmotnosti podaná raz za 3 týždne vo forme intravenóznej 
infúzie. Odporúča sa, aby liečba pokračovala až do progresie ochorenia alebo do prejavov neakceptovateľnej toxicity.

Úvodná dávka sa má podávať 90 minút formou intravenóznej infúzie. Ak je prvá infúzia dobre tolerovaná, druhá infúzia sa môže 
podávať 60 minút. Ak je 60-minútová infúzia dobre tolerovaná, všetky nasledujúce infúzie sa môžu podávať 30 minút. Nepodávať 
formou intravenóznej rýchlej injekcie ani bolusovej injekcie. Infúzie Avastinu sa nesmú podávať alebo miešať s roztokmi glukózy. 
Pri výskyte nežiaducich udalostí sa neodporúča zníženie dávky. Ak je to potrebné, liečba sa má natrvalo prerušiť alebo dočasne 
ukončiť. Liečba pretrvávajúceho, rekurentného alebo metastatického karcinómomu krčku maternice: Avastin v dávke 15mg/kg 
telesnej hmotnosti raz za 3 týždne vo forme intravenóznej infúzie sa podáva v kombinácii s jedným z nasledovných režimov 
chemoterapeutickej liečby: paklitaxel a cisplatina alebo paklitaxel a topotekan. Avastin nie je schválený na použitie u pacientov 
mladších ako 18 rokov. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok, precitlivenosť na 
bunkové produkty vaječníkov čínskeho škrečka alebo na iné rekombinantné ľudské alebo humanizované protilátky, gravidita.  
Upozornenia: U pacientov, ktorí sú liečení Avastinom, môže byť zvýšené riziko vzniku gastrointestinálnej perforácie a perforácie 
žlčníka. Avastin môže nepriaznivo ovplyvniť proces hojenia rán. Liečba sa nesmie začať najmenej 28 dní po rozsiahlej operácii 
alebo až do úplného zahojenia operačnej rany. U pacientov liečených Avastinom sa pozoroval zvýšený výskyt hypertenzie. Pri liečbe 
Avastinom je potrebné postupovať opatrne u pacientov s klinicky významným kardiovaskulárnym ochorením ako je už existujúca 
koronárna choroba srdca alebo kongestívne zlyhávanie srdca. Pacienti s nemalobunkovým karcinómom pľúc liečení Avastinom 
môžu byť vystavení riziku závažného a v niektorých prípadoch fatálneho pľúcneho krvácania/hemoptýzy. Ženy vo fertilnom veku 
musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby (a až do 6 mesiacov po liečbe). Avastin môže poškodiť fertilitu u žien, preto sa 
majú so ženami v reprodukčnom veku pred začiatkom liečby Avastinom prediskutovať stratégie na zachovanie fertility. Avastin nie 
je upravený do liekovej formy pre intravitreálne použitie. Pri jeho neschválenom intravitreálnom použití boli hlásené nasledujúce 
závažné očné nežiaduce udalosti: infekčná endoftalmitída, vnútroočný zápal ako je sterilná endoftalmitída, uveitída a zápal sklovca, 
odlúčenie sietnice, trhlinu pigmentovej vrstvy sietnice, zvýšený vnútroočný tlak, vnútroočné krvácanie ako je krvácanie do sklovca 
alebo krvácanie do sietnice a krvácanie do spojovky. Niektoré z týchto udalostí viedli k strate zraku rozličného stupňa, vrátane 
trvalej slepoty. Prípady nekrotizujúcej fasciitídy, vrátane fatálnych, boli zriedkavo hlásené u pacientov liečených Avastinom. Toto 
ochorenie sa zvyčajne objaví sekundárne pri komplikáciách hojenia rán, pri gastrointestinálnej perforácii alebo pri vytvorení fi stuly. 
Liečba Avastinom sa má ukončiť u pacientov, u ktorých sa vyvinula nekrotizujúca fasciitída a okamžite sa má začať náležitá liečba. 
Pacientky liečené Avastinom pre pretrvávajúci, rekurentný alebo metastatický karcinóm krčku maternice sú vystavené zvýšenému 
riziku vzniku fi stuly medzi vagínou a ktoroukoľvek časťou GI traktu (gastrointestinálno-vaginálne fi stuly). Predošlé ožarovanie je 
závažným rizikovým faktorom pre vývoj GI-vaginálnych fi stúl. Pri liečbe Avastinom je zvýšené riziko arteriálneho aj venózneho trom-
boembolizmu (podrobnejšie: pozrite SPC Avastinu). Interakcie: Na základe výsledkov populačných farmakokinetických analýz 
sa nezistila žiadna klinicky významná interakcia medzi súbežne podávanou chemoterapiou a farmakokinetikou bevacizumabu. 
Nezistili sa žiadne štatisticky významné, ani klinicky relevantné rozdiely v klírense bevacizumabu u pacientov, ktorým sa Avastin 
podával v monoterapii v porovnaní s pacientmi, ktorým sa Avastin podával v kombinácii s interferónom alfa-2a, erlotinibom alebo 
cytostatikami (IFL, 5-FU/LV, karboplatina/paklitaxel, kapecitabín, doxorubicín alebo cisplatina/gemcitabín). Neboli pozorované 
žiadne klinicky významné zmeny vo farmakokinetike interferónu alfa 2a, erlotinibu (a jeho aktívneho metabolitu OSI-420) alebo 
chemoterapeutík irinotekanu (a jeho aktívneho metabolitu SN38), kapecitabínu, oxaliplatiny (stanovovanej meraním hladiny voľnej 
a celkovej platiny) a cisplatiny ako následok ich interakcie pri súčasne podanom bevacizumabe. Závery o vplyve bevacizumabu na 
farmakokinetiku gemcitabínu nie je možné popísať. Nežiaduce účinky: K najzávažnejším nežiaducim reakciám na liek patrili 
gastrointestinálne perforácie, krvácanie, vrátane pľúcneho krvácania/hemoptýzy, ktorá je častejšia u pacientov s nemalobunkovým 
karcinómom pľúc a arteriálny tromboembolizmus. K najčastejšie pozorovaným nežiaducim reakciám na liek v klinických štúdiách 
u pacientov, ktorí dostávali Avastin, patrila hypertenzia, únava alebo asténia, hnačka a bolesť brucha. Zvýšený výskyt závažnej 
neutropénie, febrilnej neutropénie alebo infekcie s alebo bez závažnej neutropénie (vrátane úmrtí) bol hlásený hlavne u pacientov 
liečených platinou alebo na báze taxánov v kombinácii s Avastinom pri liečbe NSCLC, mBC alebo karcinómu krčku maternice. 
Keď sa Avastin a intravenózne bisfosfonáty podávajú súbežne alebo postupne, je nutné postupovať opatrne, lebo boli hlásené 
ojedinelé prípady osteonekrózy čeľuste. Gravidita a laktácia: Avastin je kontraindikovaný počas gravidity aj dojčenia. V post-
registračných sledovaniach boli zaznamenané prípady abnormalít plodu u žien liečených bevacizumabom samotným alebo 
v kombinácii so známymi embryotoxickými chemoterapeutikami (podrobnejšie: pozrite SPC Avastinu). Balenie: Avastin 
1 x 100 mg/4 ml (injekčná liekovka), Avastin 1 x 400 mg/16 ml (injekčná liekovka). Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. 
Podrobné informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Roche 
Registration GmbH, Emil-Barell-Strasse 1, 79639 Grenzach-Wyhlen, Nemecko Zastúpenie v SR: Roche Slovensko, s.r.o., Pribinova 
7828/19,  811 09 Bratislava, tel.: 02/5263 8201, fax: 02/5263 5014, www.roche.sk Dátum revízie SPC: 16. marec 2018
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Inzercia

Lusopress®  Liek na vnútorné použitie.
Liečivo: 1 tableta obsahuje nitrendipinum 20 mg. Terapeutické indikácie: arteriálna hypertenzia u dospelých pacientov. Dávkovanie a spôsob podávania: 1 tableta 1 krát denne ráno, alebo ½ tablety 2 krát denne ráno a večer (celkove 20 mg nitrendipínu denne).  Kontraindikácie: u pacientov so známou 
precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, u pacientov s nestabilnou angínou pektoris a po akútnom infarkte myokardu počas prvých 4 týždňov, počas gravidity a laktácie, u pacientov so šokom (vrátane kardiogénneho šoku), u pacientov s ťažkou stenózou aortálnej chlopne, u pacientov 
s ťažkou hypotenziou a súbežné používanie rifampicínu. Osobitné upozornenia: U pacientov s dekompenzovaným srdcovým zlyhaním,s poruchami pečene, obličiek, s angínou pectoris je potrebná opatrnosť a starostlivé monitorovanie. Pri súbežnom podávaní nasledovných liekov sa má sledovať krvný tlak, 
a v prípade potreby sa má zvážiť zníženie dávky nitrendipínu: makrolidové antibiotiká (napr. erytromycín),anti-HIV inhibítory proteázy (napr. ritonavir), azolové antimykotiká (napr. ketokonazol), antidepresíva nefazodón a � uoxetín, chinupristín/dalfopristín, kyselina valproová, cimetidín a ranitidín. Liekové 
interakcie: Rifampicín, Makrolidové antibiotiká, Inhibítory HIV proteázy, Azolové antimykotiká, Nefazodón, Fluoxetín, Chinupristín/dalfopristín, Kyselina valproová, Cimetidín, ranitidín, Antiepileptiká indukujúce systém CYP 3A4, Lieky znižujúce tlak krvi, Digoxín, Myorelaxanciá, Grapefruitový džús. Používanie
 v gravidite a počas laktácie: v gravidite a počas laktácie je aplikácia nitrendipínu kontraindikovaná. Ak je liečba nevyhnutná je potrebné ukončiť laktáciu. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje: U niektorých pacientov môže liečba nitrendipínom negatívne ovplyvniť 
schopnosť viesť vozidlá  a obsluhovať stroje. Platí to hlavne na začiatku liečby, pri modi� kácii liečby alebo po súčasnom požití alkoholu. Nežiaduce účinky: veľmi časté: bolesti hlavy, vazodilatácia, sčervenanie, časté: slabosť, nauzea, periférny edém, závraty, palpitácie, tachykardia, menej časté: nervozita, 
parestézia, tremor, neostré videnie, Angína pektoris, hypotenzia, dyspnoe, zápcha, hnačka, bolesť žalúdka, dyspepsia, vracanie, alergická dermatitída (vrátane svrbenia, žihľavky, vyrážky), myalgia, polyúria. zriedkavé: znížený apetít, infarkt myokardu, hyperplázia ďasien, zvýšenie hepatálnych enzýmov, 
gynekomastia, veľmi zriedkavé:  leukopénia, agranulocytóza. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Istituto Luso Farmaco d´Italia S.p.A., Rozzano, Milano, Taliansko.  Spôsob výdaja lieku: na lekársky predpis. Pred predpísaním lieku oboznámte sa, prosím, s úplnou informáciou o lieku v Súhrne 
charakteristických vlastností lieku.
Tento materiál je určený pre odbornú verejnosť a interné účely spoločnosti.
Posledná revízia textu: 10/2018   Dátum výroby materiálu: 01/2019   Kód materiálu: SK_LUS-01-2019-v01_Press
Referencie: 1. SPC Lusopress 10/2018, 2. Staessen J.A. et al, Lancet 1997; 350: 757-764, 3. Forette F., Lancet 1998; 352: 1347-51, 4. Voyaky S.M. et al, J Hypertens 2001;19: 511-519

Výskyt demencie zahrňujúce
Alzheimerovu, vaskulárnu

aj zmiešanú demenciu,
redukovaný o 50% 1, 3
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Prezídium SLS, v súlade so Štatútom udeľovania pôct a cien Slovenskej lekárskej spoloč-
nosti, vyhlasuje v roku 2019 súťaž o tieto ceny Prezídia SLS a Ceny organizačných zložiek 
SLS:

Čestná cena akademika 
Teofila Rudolfa Niederlanda

Udeľuje ju Prezídium SLS, ako najvyššiu 
cenu SLS, svojim členom - špičkovým od-
borníkom za dlhodobú významnú vedeckú 
a  odbornú činnosť v  oblasti medicíny a  far-
mácie, ktorá dosiahla všeobecné uznanie od-
bornej verejnosti doma a v zahraničí. Cena sa 
odovzdáva spravidla na Kongrese SLS.

Dérerova cena 
Udeľuje sa za vynikajúce odborné, vedec-

ké práce v oblasti internej medicíny. Odo-
vzdáva sa na odbornom a vedeckom podu-
jatí „Dérerov memoriál“, ktorý sa koná na 
jar každého roka. 

Guothova cena 
Udeľuje sa mladým členom SLS za vyni-

kajúce odborné a vedecké práce, ktorí v roku 
ich publikovania neprekročili vek 38 rokov. 
Tematicky môže patriť do ktorejkoľvek od-
bornej medicínskej oblasti. Odovzdáva sa 
spravidla na Kongrese SLS. 

Jesseniova cena 
Udeľuje sa za vynikajúce odborné a vedec-

ké práce, najmä v oblasti teoretických me-
dicínskych a  farmaceutických odborov. 
Odovzdáva sa spravidla na Kongrese SLS. 

Korecova cena 
Udeľuje sa za odbornú a  vedeckú prá-

cu, ktorá je prínosom v  oblasti diagnózy 
a  terapie diabetes mellitus. Odovzdáva sa 
spravidla na odbornej vedeckej konferencii 
venovanej pamiatke prof. MUDr. Rudolfa 
Koreca, DrSc. 

Kostlivého cena 
Udeľuje sa za vynikajúce odborné a vedec-

ké práce, najmä z  chirurgických odborov. 
Odovzdáva sa na odbornom a  vedeckom 
podujatí „Kostlivého deň“, ktorý sa koná 
spravidla v decembri každého roka. 

Reimanova cena 
Udeľuje sa za vynikajúce odborné a  ve-

decké práce, najmä v  oblasti preventívnej 
medicíny. Odovzdáva sa na odbornom a ve-
deckom podujatí „Reimanove dni“, ktoré sa 
konajú spravidla v októbri každého roka.

Virsíkova cena 
Udeľuje sa za vynikajúce odborné a  ve-

decké práce, najmä z  oblasti pneumoló-
gie a  ftizeológie, geriatrie a  verejného 
zdravotníctva. Odovzdáva sa na odbornom 
a vedeckom podujatí, ktoré určí organizačná 
zložka SLS predkladajúca návrh. 

Cena pre sestry, pôrodné 
asistentky a iných 
zdravotníckych pracovníkov 

Udeľuje sa za práce, ktoré majú vysokú od-
bornú úroveň. Odovzdáva sa na niektorom 
z odborných podujatí Slovenskej spoločnosti 
sestier a pôrodných asistentiek (SSSaPA).

Významná zdravotnícka 
udalosť roka

Udeľuje sa členom SLS (jednotlivcovi ale-
bo kolektívu) za významnú zdravotnícku 
udalosť, ktorej efekt sa prejavil v  predchá-
dzajúcom roku. 

Termín predkladania návrhov:
do 1. marca 2019, 
vo výnimočných prípadoch najneskôr do 
mesiaca pred jej odovzdaním. 

Návrhy sa predkladajú Prezídiu SLS pros-
tredníctvom Sekretariátu SLS.

Kritériá pre udelenie cien Prezídia SLS, 
vrátane ich výšky, sú uvedené v Štatúte ude-
ľovania pôct a  cien SLS a  jej organizačných 
zložiek, podrobnejšie v jeho prílohách - Prílo-
he č. 1 a Prílohe č. 2., ktorý je uverejnený na 
webovej stránke SLS (www.sls.sk).

Ceny organizačných zložiek SLS 

Výbory organizačných zložiek SLS vyhlasu-
jú súťaž pre udeľovanie vlastných cien. Krité-
ria súťaže, vrátane termínov na predkladanie 
návrhov a  s  výškou ceny ak bola určená sú 
ustanovené vo vlastných štatútoch a uverej-
ňujú sa na ich webovej stránke, prípadne na 
webovej stránke SLS.

Čestná cena oľgy Ďuržovej 
Je najvyšším ocenením SSSaPA. Udeľuje 

sa za podporu a rozvoj Slovenskej spoločnos-
ti sestier a pôrodných asistentiek. 

Odovzdáva sa na odbornej vzdelávacej 
konferencii, pri príležitosti Medzinárodného 
dňa sestier. 

 

Cena odbornej spoločnosti 
Udeľuje sa spravidla za najlepšiu odbor-

nú publikáciu/prednášku, člena/členov 
v predchádzajúcom roku, ktorá bola vydaná/
prezentovaná na odbornom vzdelávacom 
podujatí príslušnej odbornej spoločnosti SLS.

Cena spolku lekárov, spolku 
farmaceutov alebo územnej/
centrálnej sekcie sLs 

Udeľuje sa spravidla za najlepšiu odbor-
nú publikáciu/prednášku prezentovanú 
v predchádzajúcom roku na odbornom vzde-
lávacom podujatí spolku/územnej sekcie SLS. 

Cena sekcie organizačnej 
zložky sLs 

Udeľuje sa spravidla za najlepšiu odbor-
nú publikáciu/prednášku člena/členov SLS 
v predchádzajúcom roku, ktorá bola vydaná/
prezentovaná na odbornom vzdelávacom 
podujatí sekcie organizačnej zložky SLS.

Za Prezídium SLS
Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, MPH,  

prezident SLS

Vyhlásenie súťaže o ceny  
Prezídia slovenskej lekárskej spoločnosti (sLs) 
a ceny organizačných zložiek (oZ) sLs

udeľované v roku 2019

za publikačnú, prednáškovú aktivitu a za vedeckú 
odbornú činnosť svojich členov v medicínskych 
a farmaceutických vedných odboroch

Príloha MM SLS č. 1-2/2019


