
KANDIDÁTNA LISTINA

Zoznam kandidátov
navrhnutých do najvyšších orgánov SLS

(január 2021 – december 2024)

I. Kandidáti do Prezídia SLS

Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, MPH
Rok narodenia: 1948 
Pracovisko: Urologická klinika UNB, Limbová 5, 833 05 Bratislava
Vstup do SLS: 1975
Funkcie v SLS: 
Prezident spoločnosti robotickej chirurgie (SSRCH-092); Člen výboru Spolku slovenských 
lekárov v Bratislave (SSLBA-103);Člen výboru Slovenskej transplantologickej spoločnosti 
(STS-080)
Slovenská lekárska spoločnosť: prezident SLS
Návrh: Prezídium SLS

Úlohy a ciele práce v prípade zvolenia do Prezídia SLS
• Prezentácia vybraných odborných a vedeckých poznatkov lekárom i laickej verejnosti
• V spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou riešiť problematiku postgraduálneho vzdelávania lekárov 

a sestier a vážnosť ich spoločenského postavenia
• Spolupracovať so slovenskými lekárskymi fakultami pri výchove novej generácie špičkových odborníkov
• Podieľať sa na spolupráci s európskymi zdravotníckymi organizáciami
• Spolupracovať pri riešení možných problémov odborných spoločností SLS
• Presadzovať záujmy lekárov a sestier v rokovaniach so štátnymi inštitúciami
• Podieľať sa na organizácii odborných a vedeckých podujatí SLS na národnej aj medzinárodnej úrovni
• Pokračovať v organizovaní Dvorany slávy významných osobností slovenskej medicíny
• Podieľať sa na budovaní archívu významných osobnosti slovenskej medicíny
• Reprezentovať Slovenskú lekársku spoločnosť na spoločenských podujatiach a na vedeckých a odborných 

fórach
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Zoznam kandidátov navrhnutých do najvyšších orgánov SLS   
(január 2021 – december 2024)

I. Kandidáti do Prezídia SLS

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP 
Rok narodenia: 1958
Pracovisko: LFUK a UNB - V. Interná klinika, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Vstup do SLS: 1986
Funkcie v SLS: 
Prezident Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí (SO-
MOK-078); Viceprezident Slovenskej internistickej spoločnosti (SIS-023); Prezident Sloven-
skej endokrinologickej spoločnosti (SES-009)
Slovenská lekárska spoločnosť: I. viceprezident Prezídia SLS
Návrh: Prezídium SLS, Slovenská spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí, 

Slovenská endokrinologická spoločnosť
Prioritné úlohy na riešenie:

• Zabezpečiť rozvíjanie sústavného odborného vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve vo forme komunikácie 
a spolupráce s Ministerstvom zdravotníctva SR a inými kompetentnými orgánmi a vzdelávacími inštitúciami

• Spolupráca SLS so SLK pri kontinuálnom vzdelávaní (v rámci Akreditačnej rady Slovenska pre kontinuálne 
medicínske vzdelávanie – ARS CME, ako poradného orgánu SLS a SLK)

• Spolupráca SLS so SLK pri obhajovaní lekárskeho stavu a zastupovaní lekárov v rámci spoločnosti
• Zlepšiť komunikáciu s výbormi jednotlivých spoločností SLS tak, aby presadzovali jednotnosť spoločnosti 

a mohli sa spolupodieľať na transparentnom chode SLS a spoluorganizovaní zjazdov a odborných podujatí
• Ďalej podporovať nadstraníckosť, etickosť SLS a tak zachovať postavenie spoločnosti ako integrujúcej súčasti 

jednotlivých odborností v medicíne.
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I. Kandidáti do Prezídia SLS

Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
Rok narodenia: 1960
Pracovisko: Katedra klinickej farmakológie LF SZU, Ústav zdravotníckej etiky FOaZOŠ SZU, 
Limbová 12-14, 833 03 Bratislava
Vstup do SLS: 1984
Funkcie v SLS (aktuálne): 
Prezident, Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie (SSKF-063)
III. viceprezident Slovenskej lekárskej spoločnosti (člen Prezídia SLS, portfólio: veda, výskum, 
vzdelávanie, zahraničné vzťahy a spolupráca), predseda Etickej komisie SLS
Predseda, Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME; 

spoločný orgán SLS a SLK)
Návrh: Prezídium SLS, Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie 
Priority: 

1. Posilnenie a presadenie náležitého postavenia SLS, jej členských a pridružených odborných spoločností 
a spolkov lekárov a farmaceutov v systéme slovenského zdravotníctva, jeho riadenia, osobitne v oblastiach 
tvorby, implementácie a inovácie zdravotníckych politík, štandardov; pregraduálneho, postgraduálneho 
a kontinuálneho vzdelávania lekárov, farmaceutov a ďalších zdravotníckych pracovníkov, ako kľúčového, 
neobíditeľného spolu-garanta relevantnej, nespochybniteľnej odbornosti a profesijnej etiky. 

2. Podstatné zlepšenie legislatívneho, personálneho, materiálneho a finančného zabezpečenia nevyhnutne po-
trebných odborných činností SLS ako celku i na úrovni jej členských a pridružených odborných spoločností 
a spolkov lekárov a farmaceutov. 

3. Posilnenie nenahraditeľných odborných, organizačných a administratívnych činností Sekretariátu SLS a pod-
statné zlepšenie na to potrebných personálnych, materiálnych aj finančných podmienok. 

4. Omladenie a podstatné rozšírenie členskej základne SLS, jej odborných spoločností a spolkov. Rozvíjanie 
nových foriem komunikácie a spolupráce s členmi, ich aktivovanie, posilnenie viditeľného prínosu členstva, 
tvorba a poskytovanie atraktívnych služieb a benefitov pre členov SLS, ako aj pre jej odborné spoločnosti 
a spolky. 

5. Tvorivé nadviazanie na najlepšie tradície SLS, ich uchovanie a rozvíjanie. Podpora skutočnej odbornosti, 
profesijnej noblesy a etiky ako nevyhnutných predpokladov zlepšenia postavenia a spoločenského ocenenia 
i vážnosti lekárskeho, farmaceutického a ďalších zdravotníckych povolaní na Slovensku a úspešného začlene-
nia aj konkurencieschopnosti slovenskej medicíny v medzinárodnom priestore, predovšetkým v rámci EÚ. 

6. Aktívne riešenie negatívnych javov (pseudoveda, ne-(i-)racionalita a tzv. alternatívna medicína, dezinformo-
vanie verejnosti, deformácie zdravotníckych politík, profesijná mal-etika, prehnaná komercializácia, nespra-
vodlivé útoky médií a verejných predstaviteľov voči lekárom a ostatným zdravotníkom a i.), zlepšenie komu-
nikácie smerom k odbornej aj laickej verejnosti. 

7. Ďalší rozvoj medzinárodnej spolupráce s obdobnými organizáciami v Európe i globálne (WMA, UEMS – 
EACCME a i.) a vytváranie na to potrebných personálnych aj materiálnych/finančných predpokladov. 
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I. Kandidáti do Prezídia SLS

Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
Rok narodenia: 1952
Pracovisko: Ústav patológie a klinickej fyziológie LFUK, Sasinkova 4, 811 08 Bratislava
Vstup do SLS: 1979
Funkcie v SLS: 
1.viceprezident Slovenskej spoločnosti patologickej a klinickej fyziológie (SSPKF-039)
Slovenská lekárska spoločnosť: vedecký sekretár Prezídia SLS
Odborný redaktor časopisu Monitoru medicíny SLS
Návrh: Prezídium SLS

Prioritné úlohy: 
Pokračovať vo vydávaní odborno-informačného bulletinu Monitor medicíny SLS, zväčšiť priestor pre potreby celo-
životného vzdelávania lekárov a sestier, ale aj budovanie spoločenskej vážnosti lekárov a zdravotníkov. Zabezpečiť 
elektronickú verziu bulletinu na stránke SLS. V prezídiu vytvoriť pozície zástupcov všetkých odborných spoločností 
s cieľom zlepšiť vzájomnú informovanosť a spoluprácu. Diskutovať a definovať ciele SLS. Pokračovať v Dvorane slávy 
slovenskej medicíny, pripraviť publikáciu Osobnosti slovenskej medicíny. 

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.     
Rok narodenia: 1952
Pracovisko: UNB LFUK - I. Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Vstup do SLS: 1978
Funkcie v SLS: 
Viceprezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti (SGPS-017); Člen výboru 
Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí (SOMOK-078); Predse-
da sekcie gynekologickej endokrinológie a klimaktéria (01790)
Slovenská lekárska spoločnosť: člen Prezídia SLS
Návrh: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

Navrhované prioritné úlohy a riešenia v SLS:
1. Výraznejšou mediálnou a spoločenskopolitickou aktivitou SLS prispieť k zmene postavenia lekára v súčasnej 

spoločnosti.
2. Prehĺbiť spoluprácu odborných spoločností v riešení odborných a vedeckých úloh.
3. Zlepšením postavenia SLS v spoločnosti zvýšiť záujem o členstvo v SLS.

Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Rok narodenia: 1963
Pracovisko: UNLP – Klinika infektológie a cestovnej medicíny UNLP, Rastislavova 43, Košice
Vstup do SLS: 2001
Funkcie v SLS: 
Prezident Slovenskej spoločnosti infektológov (SSI-022);  
Viceprezident Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti (S.CH.S.-036)
Slovenská lekárska spoločnosť: člen Prezídia SLS
Návrh: Slovenská spoločnosť infektológov
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I. Kandidáti do Prezídia SLS

Doc. MUDr. Peter Pružinec, CSc., mim. prof.
Rok narodenia: 1953 
Pracovisko: Katedra klinickej imunológie a alergológie SZU, Americké nám. 3, 
811 07 Bratislava
Vstup do SLS: 1986
Funkcie v SLS: 
Vedecký sekretár Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie (SSAKI-001); 1. 
viceprezident Slovenskej spoločnosti pre probiotiká (SSPP-089)
Slovenská lekárska spoločnosť: člen Prezídia SLS
Návrh: Prezídium SLS, Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie

Prof. MUDr. Igor Riečanský, DrSc.
Rok narodenia: 1938
Pracovisko: NÚSCH - Kardiologická klinika, Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava
Vstup do SLS: 1969
Funkcie v SLS: 
Prezident Spolku slovenských lekárov v Bratislave (SSLBA-103); Čestný prezident Slovenskej 
hypertenziologickej spoločnosti (SHS1-073)
Slovenská lekárska spoločnosť: člen Prezídia SLS
Návrh: Prezídium SLS

Konkrétne úlohy a činnosti, na ktorých sa bude aktívne podieľať:
Posudzovanie návrhov pôct a cien pre členov SLS, nakoľko mám v tejto veci dlhoročné skúsenosti.

MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH       
Rok narodenia: 1957
Pracovisko: Klinika detskej otorinolaryngológie NÚDCH, Limbova 1, 833 40 Bratislava 
Vstup do SLS: 1986
Funkcie v SLS: 
Predsedkyňa sekcie laryngologickej (03737); Členka DR Slovenskej spoločnosti pre otorinola-
ryngológiu a chirurgiu hlavy a krku (SSO-037)
Slovenská lekárska spoločnosť: členka Prezídia SLS
Návrh: Slovenská spoločnosť pre otolarinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku
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I. Kandidáti do Prezídia SLS

Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, MPH
Rok narodenia: 1954 
Pracovisko: Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
Vstup do SLS: 1983
Funkcie v SLS: 
Prezidentka Slovenskej mykopatologickej spoločnosti (SMS-029); Viceprezidentka Slovenskej 
dermatovenerologickej spoločnosti (SDVS-005)
Slovenská lekárska spoločnosť: členka Prezídia SLS
Návrh: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Medzi najdôležitejšie úlohy SLS patrí zjednocovanie lekárskeho stavu na základe spolupráce s SLK a s ostatnými 
organizáciami s cieľom:

• navrhnutia konkrétnych opatrení na zlepšenie situácie v slovenskom zdravotníctve
• zamerania sa na prevenciu v zdravotníctve
• podieľať sa na zabezpečení dostatočnej primárnej starostlivosti o pacienta s ohľadom na vekovú štruktúru 

lekárov
• podporovať zavedenie inovatívnych metód práce do praxe slovenských nemocníc a ambulancií
• ďalšieho sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov organizovať, zabezpečovať a odborne garanto-

vať odborné a vedecké vzdelávacie podujatia o najnovších medicínskych diagnostických a liečebných postu-
poch

• na ktorých konkrétnych úlohách a činnostiach sa bude aktívne podieľať -
• ďalšieho sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov 
• špecializovaných náplní v systéme ďalšieho vzdelávania,
• legislatívnych noriem v zdravotníctve.

MUDr. Vladimír Balogh
Rok narodenia: 1946
Pracovisko: Ústav tradičnej čínskej medicíny a akupunktúry, Limbová 14, Bratislava 
Vstup do SLS: 1973
Funkcie v SLS: 
Člen výboru Slovenskej spoločnosti akupunktúry (S.S.A.-062)
Návrh: Slovenská spoločnosť akupunktúry

Očakávania od SLS v budúcnosti:
• razantné presadenie sa odbornosti ako hlavného tromfu SLS v celospoločenských diskusiách, týkajúcich 

sa zdravotnej starostlivosti, rozhodovania o reforme zdravotníctva a jeho modernizácii, pri tvorbe plánov 
a rozpočtu a pod. Je absurdné, že v diskusiách, názorových stretoch strácame pozície a prevalcujú nás rôzni 
ekonomizovaní technokrati, ktorí sú poplatní iným záujmom a populárnejší pre iné orgány.

• jasne presadzovať a obhajovať legislatívne návrhy, nebyť len v polohe pripomienkujúcich, keď sa dosť ťažko 
presadzujú závažné pripomienky.

• naučiť sa formulovať návrhy a obhajovať ich pre existujúcu finančnú politiku v zdravotníctve a poisťovníctve, 
predsa nie je možné, aby to robili napr. tzv. analytici a pod.

• získať pevnú pozíciu v personálnej politike, aby nedochádzalo k politickým zásahom do odbornosti lekárov 
vo funkciách. 
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I. Kandidáti do Prezídia SLS

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD.
Rok narodenia: 1969
Pracovisko: Transplantačné oddelenie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Trieda SNP 1, 040 
66 Košice 
Vstup do SLS: 1995
Funkcie v SLS:
Prezident Slovenskej transplantologickej spoločnosti (STS-080)
Návrh: Slovenská transplantologická spoločnosť

Úlohy/oblasti na riešenie
• V rámci úloh SLS, ktoré sa týkajú vzdelávania a sprostredkovávania medicínskych informácií, vidím priestor 

na intenzívnejšie zapojenie SLS ako zastrešujúcej medicínskej autority do všetkých aktivít v oblasti inova-
tívnych druhov terapií (ATMPs – advanced therapy medicinal products), personalizovanej a regeneratívnej 
medicíny. 

• SLS ako konštruktívna a stmeľujúca inštitúcia by mohla participovať na systematickom prístupe v tejto oblas-
ti, vytvárať priestor pre aktivity jednotlivých svojich zložiek (príkladom môže byť napr. rozbiehajúca sa Sekcia 
regeneratívnej medicíny a bunkovej terapie Slovenskej transplantologickej spoločnosti). Rovnako dôležitou 
oblasťou na zlepšenie je zjednodušenie prístupu slovenských pacientov k inovatívnym liekom prostredníc-
tvom intenzívnej komunikácie s kompetentnými autoritami v tomto smere (MZ, AIFP). 

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, PhD., FESC
Rok narodenia: 1953 
Pracovisko: Klinika kardiológie a angiológie LF SZU, Národný ústav srdcových a cievnych 
chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava
Vstup do SLS: 1978
Funkcie v SLS: 
Prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti (SHS1-073)
Návrh: Slovenská hypertenziologická spoločnosť

Na akej aktivite sa chcem podieľať v SLS:
• Chcem využiť svoje skúsenosti (odborné a organizačné ) na zbližovanie záujmov spoločnosti s príbuznými 

odbornými problémami (napr. SHS a SIS, SKS, SGS, SSVPL a i.). Náplň: podpora organizovania spoločných 
multidisciplinárnych konferencií (priamych a resp. telekonferencií), 

• Navrhujem založiť pri SLS multidisciplinárnu pracovnú skupinu na podporu publikovania klinických odbor-
ných prác v impaktovaných časopisoch. Náplň: školenia na spôsob tvorby originálnych a prehľadových prác, 
štatistická podpora, finančná podpora na publikovanie v zahraničí. Dôvod: nedostatočný vedecko-publikač-
ný prienik slovenských klinických lekárov v medzinárodných impaktovaných časopisoch. 
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I. Kandidáti do Prezídia SLS

Prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
Rok narodenia: 1947
Pracovisko: Klinika detskej oftalmológie, NÚDCH, Limbova 1, Bratislava
Vstup do SLS: 2004
Funkcie v SLS: 
Past prezident Slovenskej oftalmologickej spoločnosti (SOS-034); Predseda sekcie detskej 
oftalmológie (03493)
Návrh: Slovenská oftalmologická spoločnosť

MUDr. Martin Chorváth, PhD., MPH
Rok narodenia: 1971 
Pracovisko: Klinika stereotaktickej rádiochirurgie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 
10, 812 50 Bratislava 
Vstup do SLS: 1995
Funkcie v SLS: 
Člen výboru Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie (SSRO-065)
Návrh: Slovenská spoločnosť radiačnej onkológie

Kľúčové priority SLS v kooperácii so SLK a odbornými spoločnosťami SLS ako aj odbornou verejnosťou:
1. nastaviť spravodlivé platby pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
2. vybudovanie modernej univerzitnej nemocnice LF UK v Bratislave.
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I. Kandidáti do Prezídia SLS

MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
Rok narodenia: 1974
Pracovisko: Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava 
Vstup do SLS: 2000
Funkcie v SLS: 
Prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti (SPsS-044); Členka výboru sekcií: Sekcia 
biologickej psychiatrie; Sekcia psychiatrov v špecializačnej príprave
Návrh: Slovenská psychiatrická spoločnosť

Prioritné úlohy a návrh ich riešenia v SLS z pohľadu kandidáta do Prezídia SLS: 
• Ako psychiatrička, odborná asistentka LFUK, hlavná odborníčka MZ SR pre psychiatriu a prezidentka 

Slovenskej psychiatrickej spoločnosti vnímam zastúpenie odborníkov pre problematiku duševného zdravia 
v Prezídiu SLS ako veľmi dôležité a potrebné. 

• Duševné zdravie má dlhodobo trend dostávať sa do popredia záujmu nielen medicínskych odborníkov, ale aj 
laickej verejnosti. Dôkazom je aktívna spolupráca Slovenskej psychiatrickej spoločnosti so svetovými a eu-
rópskymi psychiatrickými spoločnosťami. V čase pandémie sa tento trend ešte zvýrazňuje a to celosvetovo. 
Prežívame mesiace obáv a neistoty, mnohí, ktorí doteraz nestrádali, si po prvýkrát uvedomili, že duševné 
zdravie nie je samozrejmosťou, ale skutočnou hodnotou v ich živote. V rovnakom čase sa na Slovensku du-
ševné zdravie po prvýkrát v histórii dostalo aj do programového vyhlásenia vlády SR. Výsledkom je príprava 
reformy psychiatrickej starostlivosti Ministerstvom zdravotníctva SR. Očakávame, že v nasledujúcich rokoch 
sa bude preto na Slovensku problematika duševného zdravia aktívne rozvíjať. 

• V tejto situácii veľmi intenzívne vnímam „váhu“ odborníkov a ich odborných argumentov, ktorá musí usmer-
ňovať politické smerovanie a formovať politické rozhodnutia. Veď kto iný by mal byť zárukou odbornosti 
najvyššej kvality, ak nie Slovenská lekárska spoločnosť? Zmeny, ktoré reforma psychiatrickej starostlivosti pri-
nesie, totiž neovplyvnia iba fungovanie samotného odboru psychiatrie, ale dotknú sa celej medicíny. V tejto 
chvíli preto problematika duševného zdravia presiahla hranice Slovenskej psychiatrickej spoločnosti a stáva 
sa dôležitou agendou jej materskej inštitúcie – Slovenskej lekárskej spoločnosti. 

• Ako dlhoročná aktívna členka a od r. 2015 aj ako prezidentka SPsS sa tejto problematike venujem v jej širo-
kospektrálnosti dostatočne komplexne. Som presvedčená, že by som dokázala svojou participáciou v Prezídiu 
SLS pomôcť k riešeniu otázok duševného zdravia v prospech lepšieho fungovania nielen odboru psychiatria, 
ale skutočne celej medicíny. Vnímam, že je veľmi potrebné „uchopiť“ problematiku od začiatku správnym 
spôsobom a stavať ju na odborných základoch. Akýkoľvek chybný krok by mohol mať dlhodobý (možno aj 
nezvratný) negatívny vplyv. Spomeniem najmä spoluprácu s inými medicínskymi aj nemedicínskymi odbor-
mi, vymedzenie či rozšírenie kompetencií a pod.

• Na záver mi dovoľte zdôrazniť, že vzdelávanie, spolupráca a transparencia voči členom odbornej spoločnosti 
boli a sú dôležitou súčasťou môjho osobného kréda. Na ich báze by som chcela pracovať aj v Prezídiu SLS. 

Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
Rok narodenia: 1956
Pracovisko: DFN – Klinika detí a dorastu, Trieda SNP 1, 040 11 Košice
Vstup do SLS: 1983
Funkcie v SLS: 
Prezident Slovenskej pediatrickej spoločnosti (SPS-040); Prezident Slovenskej spoločnosti pre 
probiotiká (SSPP-089);Člen dozornej rady Slovenskej spoločnosti fyziológie a patológie dýcha-
nia (SSaFPD-014)
Návrh: Slovenská pediatrická spoločnosť
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Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
Rok narodenia: 1958 
Pracovisko: I. interná klinika UPJŠ LF a UNLP, Trieda SNP 1, 040 11 Košice
Vstup do SLS: 1984
Funkcie v SLS: 
Vedecká sekretárka Spolku lekárov v Košiciach; prezidentka Slovenskej internistickej spoločnos-
ti (SIS-023); prezidentka a viceprezidentka Slovenskej endokrinologickej spoločnosti (SES-009)
Návrh: Slovenská hematologická a transfuziologická spoločnosť, Slovenská internistická spo-
ločnosť 
Hlavné úlohy SLS a priority, na ktorých sa budem podieľať:

• zlepšenie postavenia internej medicíny v SR a posilnenie kompetencií internistov v systéme zdravotníckej 
činnosti,

• príprava národného programu rozvoja internej medicíny v SR,
• vedecko-výskumná činnosť,
• organizácia odborných podujatí na národnej a medzinárodnej úrovni,
• implementácia projektu Choosing wisely do klinickej praxe,
• štandardizácia diagnostických a terapeutických postupov.

Doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.
Rok narodenia: 1960 
Pracovisko: IV. Interná klinika UPJŠ LF a UNLP, Rastislavova 43, Košice
Vstup do SLS: 1988
Funkcie v SLS: 
Prezident Spolku lekárov Košice (SLKE-108)
Návrh: Spolok lekárov Košice

Prioritné úlohy: 
1. Zastaviť rozdrobovanie, ev. oddeľovanie záujmových skupín nad rámec odborných spoločností
2. Zastaviť vytváranie nových spoločností s identickou špecializáciou členskej základne
3. Intenzifikovať (popularizovať) postavenie územno-geografických útvarov (Spolky lekárov) a ich integráciu do 

medziodborovej spolupráce na poli vzdelávania na regionálnej úrovni 
4. Synchronizácia plánov podujatí a ich racionálne spájanie (ústavné semináre, zasadnutia spolkov, ostatné) 

s cieľom eliminovať duplicity, event. časté opakovanie identických tém, ...
5. Intenzifikovať spoluprácu s výučbovými základňami (fakulty, špecializované ústavy, prípadne SAV)
6. Popularizovať aktivity odborných, ale aj územno-geografických štruktúr pre študentov posledných ročníkov 

Na ktorých konkrétnych úlohách a činnostiach sa plánuje podieľať:
• Prioritou sú všetky formy vzdelávania (vrátane moderných e-foriem), ktoré sú nevyhnutnosťou pre vysoko 

odborný výkon lekárskej praxe nielen na Slovensku, ale aj pre prezentáciu slovenskej medicíny v zahraničí. 
A to konkrétne:

1. Prepojenie a interpretácia súčasných výskumov v systéme postgraduálneho a sústavného vzdelávania na 
všetkých úrovniach 

2. Integrovanie slovenských skúsenosti do nadnárodnej spolupráce v rámci medzinárodných organizácii 
(UEMS, EACCME), nielen na poli vzdelávania, ale aj na poli vedecko-výskumnej spolupráce

3. Snaha o odstránenie neprimeraného vplyvu komerčných záujmov v rámci vzdelávacieho procesu (apelova-
ním na zmeny legislatívy).
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MUDr. Peter Makara, MPH
Rok narodenia: 1973
Pracovisko: NZZ – VLPD, Študentská 3936/46, 069 01 Snina
Vstup do SLS: 2006
Funkcie v SLS: 
Prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL-055)
Návrh: Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva

Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof. 
Rok narodenia: 1948
Pracovisko: dôchodca
Vstup do SLS: 1976
Funkcie v SLS:
Viceprezident Slovenskej chirurgickej spoločnosti (SCHS-021); Člen výboru Slovenskej spo-
ločnosti hemostázy a trombózy (SSHT-094)
Návrh: Slovenská spoločnosť hemostázy a trombózy 

Prioritné úlohy SLS:
1. Zdôraznenie primárnej a sekundárnej prevencie v medicíne s rozšírením interdisciplinárnej spolupráce,
2. Budovanie centier preventívnej medicíny.

MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
Rok narodenia: 1964
Pracovisko: II. interná klinika SZU, FNsP F.D.R., Banská Bystrica 
Vstup do SLS:1996
Funkcie v SLS: 
Prezident Slovenskej hepatologickej spoločnosti (SHS-019); Člen výboru Slovenskej transplan-
tologickej spoločnosti (STS-080)
Návrh: Slovenská hepatologická spoločnosť
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Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
Rok narodenia: 1966
Pracovisko: NUTCHaHCH, Vyšné Hágy
Vstup do SLS: 1993
Funkcie v SLS: 
Prezident Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti (SPFS-042); 1.podpredseda 
Slovenskej spoločnosti pre vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve (SSVPZ-059)
Návrh: Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť

Prioritné úlohy SLS
• Širšie povedomie a zvýšenie aktivít SLS v očiach lekárov v teréne, prepojenie medzi viacerými odbornými 

spoločnosťami, spoločné organizovanie odborných podujatí, interdisciplinárna spolupráca. 
• Spolupráca so zahraničnými partnerskými organizáciami a s EU, WHO, ECDC.
• Aktívne sa podieľať na prepojení jednotlivých odborných spoločností pri spoločnej organizácii podujatí pre 

viaceré odbornosti. 
• Spolupráca so zahraničnými partnermi – tak na úrovni odborných spoločností ale aj pri sústavnom vzdeláva-

ní zdravotníckych pracovníkov – harmonizácia špecializačných náplní pre potreby klinickej praxe. 

Prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.
Rok narodenia: 1954
Pracovisko: Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LFUK, a OÚSA, Heydukova 10, 
812 50 Bratislava
Vstup do SLS:1980
Funkcie v SLS: 
Prezident Slovenskej spoločnosti oro-maxilo-faciálnej chirurgie (SSOMFCH-075); 
Člen výboru Slovenskej stomatologickej spoločnosti (SStS-050)
Návrh: Slovenská stomatologická spoločnosť

Na akej aktivite sa chcem podieľať v SLS
• Zintenzívniť spoluprácu medzi odbornými spoločnosťami a Prezídiom SLS
• Spolupracovať pri zabezpečovaní odborných  príspevkov do časopisu Monitor medicíny



KANDIDÁTNA LISTINA
Zoznam kandidátov navrhnutých do najvyšších orgánov SLS   
(január 2021 – december 2024)

I. Kandidáti do Prezídia SLS

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., MHA
Rok narodenia: 1959
Pracovisko: Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10, 812 50 Bratislava
Vstup do SLS:1989
Funkcie v SLS: 
Prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti (S.O.S.-035)
Návrh: Slovenská onkologická spoločnosť

Prioritné úlohy SLS a návrhy riešenia:
• Vhodná forma kontinuálneho medicínskeho vzdelávania

1. jednotná organizácia
2. jednotná forma
3. možnosti „financovania vzdelávania – riešiť formou zdaňovania nepeňažného plnenia a odpočtu dane

• Medzinárodná spolupráca
1. spolupráca v rámci V 4 + stredoeurópske krajiny
2. možnosti grantov na vzdelávacie pobyty na zahraničných pracoviskách
3. podpora publikačnej činnosti – pomoc pri financovaní článkov a publikácií

• Partner pre štátne orgány a organizácie pri rozhodovaní v závažných otázkach systému poskytovania zdra-
votnej starostlivosti

1. postgraduálne vzdelávanie
2. rezidentské programy
3. reforma zdravotníctva – „stratifikácia“
4. „nové“ nemocnice

Na ktorých konkrétnych úlohách a činnostiach sa budem aktívne podieľať:
• Partner pre štátne orgány a organizácie pri rozhodovaní v závažných otázkach systému poskytovania zdra-

votnej starostlivosti.
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MUDr. Jozef Babala, PhD.
Rok narodenia: 1965
Pracovisko: NÚDCH LFUK - Klinika detskej chirurgie, Limbová 1, 833 40 Bratislava
Vstup do SLS: 2008
Funkcie v SLS: 
Člen výboru Spolku slovenských lekárov v Bratislave (SSLBA-103); Prezident Slovenskej spo-
ločnosti detskej chirurgie, traumatológie a endoskopickej chirurgie (SSDCHTE-012)
Slovenská lekárska spoločnosť: člen Dozornej rady Prezídia SLS
Návrh: Prezídium SLS

Prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
Rok narodenia: 1957
Pracovisko: RÚVZ, Odbor epidemiológie, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
Vstup do SLS: 2009
Funkcie v SLS: 
Členka výboru Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS-090); Členka 
výboru sekcie nemocničnej epidemiológie a hygieny (09001)
Slovenská lekárska spoločnosť: členka Dozornej rady Prezídia SLS
Návrh: Prezídium SLS

MUDr. Judita Capková, PhD.
Rok narodenia: 1965
Pracovisko: KAIM UPJŠ LF a UNLP Košice
Vstup do SLS: 1996
Funkcie v SLS: -
Členka výboru DR Spolku lekárov Košice (SLKE-108)
Návrh: Spolok lekárov Košice
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MUDr. Daniel Daráš
Rok narodenia: 1969
Pracovisko: DD Aku a Fvto s.r.o., Stromová 13, 831 01 Bratislava
Vstup do SLS: 2018
Funkcie v SLS: člen výboru Slovenskej spoločnosti akupunktúry
Návrh: Slovenská spoločnosť akupunktúry

Doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.
Rok narodenia: 1981
Pracovisko: Chirurgická klinika a Transplantačné centrum, Univerzitná nemocnica Martin, 
Kollárova 2, 036 01 Martin
Vstup do SLS: 2010
Funkcie v SLS: 
Vedecká sekretárka Slovenskej transplantologickej spoločnosti (STS-080);
Členka výboru Slovenskej nefrologickej spoločnosti (SNS-030)
Návrh: Slovenská transplantologická spoločnosť

Úlohy a činnosti SLS
1. Za jednu z prioritných úloh považujem zlepšenie pracovných podmienok a hlavne vytvorenie perspektív pre 

mladých lekárov (v zmysle praktických aj vedeckých skúseností), odovzdávanie skúseností 
 Návrh riešenia: 

• vytvorenie participujúcich nemocníc pre „fellowship“ a výmenné programy pre mladých lekárov 
• podpora multidisciplinárnych stretnutí – aj online (príkladom sú multidisciplinárne zamerané trans-

plantačné centrá) – vytvorenie kontaktov aj v prípade mladých kolegov s lekármi so spolupracujúcich 
odborov, diskusie o komplikovaných prípadoch – nielen na úrovni vedúcich pracovísk, zapojenie mla-
dých kolegov do spoločných multidisciplinárnych projektov 

2. Podpora odborného aj vedeckého rastu mladých lekárov 
 Návrh riešenia: 

• Cena za najlepší abstrakt podujatia autora pod 30 resp. 35 rokov
• Cena za najlepšiu publikáciu podujatia autora pod 30 resp. 35 rokov 
• Uhradenie registračného poplatku a cestovných nákladov pre mladého autora, ak bude akceptovaný 

abstrakt na zahraničnom vedeckom podujatí 
• Symbolické ocenenie tútora/školiteľa úspešných mladých autorov
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Doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
Rok narodenia: 1973
Pracovisko: V. interná klinika UNB – Ružinov, Bratislava 
Vstup do SLS: 2003
Funkcie v SLS: 
Viceprezident Slovenskej hepatologickej spoločnosti (SHS-019); Člen výboru Slovenskej 
gastroenterologickej spoločnosti (SGS-015)
Návrh: Slovenská hepatologická spoločnosť

MUDr. Pavol Kusenda, MPH, FEBO
Rok narodenia: 1983
Pracovisko: Očná klinika Nemocnice sv. Michala, Bratislava 
Vstup do SLS: 2006
Funkcie v SLS: -
Návrh: Slovenská oftalmologická spoločnosť

MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH
Rok narodenia: 1973
Pracovisko: Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky LF SZU a UNB, Ružinov-
ská 6, 826 06 Bratislava 
Vstup do SLS:1998
Funkcie v SLS: 
Vedecký sekretár Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti (SPFS-042); 
Člen výboru Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie (SSKF-063)
Návrh: Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť, Slovenská spoločnosť klinickej 
farmakológie

MUDr. Pavol Lukačko
Rok narodenia: 1975
Pracovisko: Klinika radiačnej onkológie, Odd. brachyterapie, Onkologický ústav sv. Alžbety, 
Heydukova 10, 851 50 Bratislava 
Vstup do SLS: 2003
Funkcie v SLS: 
Vedecký sekretár Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie (SSRO-065)
Návrh: Slovenská spoločnosť radiačnej onkológie
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MUDr. Martina Part, PhD.
Rok narodenia: 1986
Pracovisko: Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava 
Vstup do SLS: 2011
Funkcie v SLS: -
Návrh: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Úlohy a ciele
• Bude mi cťou pracovať v organizácii, ktorá má takú dlhú tradíciu a združuje celý lekársky stav Slovenskej 

republiky. Vďaka zahraničným kontaktom s organizáciami podobného charakteru môžu lekári komunikovať 
s lekármi celého sveta a navzájom si pomáhať.

• Slovenská lekárska spoločnosť vďaka doterajšej činnosti pomohla vychovať na Slovensku množstvo odborní-
kov, lekárov, ktorí sa denne starajú a pomáhajú našim pacientom, dá sa povedať na svetovej úrovni.

• Mojim cieľom je získanie nových informácii a zavádzanie nových diagnostických a terapeutických postupov 
v našom zdravotníctve. Rada by som bola nápomocná aj pre kolegov v akomkoľvek medicínskom odbore, 
aby naďalej Slovenskú lekársku spoločnosť všetci vnímali ako aktívnu, modernú a inovatívnu organizáciu, na 
ktorú sa možno vždy spoľahnúť.

• Zároveň by som bola rada nápomocná v komunikácii s orgánmi MZ SR, prípadne sa dokonca podieľala na 
aktivitách SLS spojených s vytváraním a implementáciou legislatívy do zdravotníctva.

• V prípade môjho zvolenia do Dozornej rady SLS budem svoju úlohu vykonávať čestne a zodpovedne s ohľa-
dom na stanovy SLS a zákony SR.

Doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc., mim. prof.
Rok narodenia: 1947
Pracovisko: LF UPJŠ – Ústav patologickej fyziológie, Trieda SNP 1, 040 11 Košice
Vstup do SLS:1972
Funkcie v SLS: 
Viceprezident Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie (SSKB-025); Vedecký sekretár Spol-
ku lekárov Košice (SLKE-108)
Návrh: Slovenská spoločnosť klinickej biochémie 
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MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.
Rok narodenia: 1989
Pracovisko: Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 01 Martin
Vstup do SLS: 2014
Funkcie v SLS: - 
Návrh: Slovenská spoločnosť hemostázy a trombózy 

Priority SLS:
• Medzi najdôležitejšie priority SLS považujem implementovanie najnovších odborných a vedeckých poznat-

kov medzi širokú lekársku spoločnosť zabezpečením domácich a zahraničných účastníkov na vedeckých 
podujatiach, akými sú kongresy, konferencie a semináre.

• Aktívne by som sa chcel podieľať práve na spoluprácu a organizácií vedeckých podujatí so zahraničnými in-
štitúciami za cieľom poskytnutia najmodernejších možnostiach diagnostiky a liečby vrodených zriedkavých 
ochorení v oblasti hematológie.

• Ako predstaviteľ republikového výboru Slovenského hemofilického združenia, ktoré združuje pacientov 
s vrodenými poruchami zrážania krvi, by som chcel vytvoriť pravidelné lekársko-pacientske stretnutia 
s odborníkmi z oblasti hematológie. Hlavným cieľom by bolo informovať o novinkách diagnostiky a nových 
trendoch liečby. Takéto stretnutia sú veľmi dôležité keďže pri štandardnej návšteve pacienta v ambulancii, nie 
je možnosť rozsiahlych diskusií s pacientom ohľadom najaktuálnejších trendov v oblasti hematológie. 
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