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ZÁPISNICA  ZO ZASADNUTIA  VÝBORU SPS 

 

 

dňa  23.11.2022 v Martine 

 

č. 1/2022 

 

 

Prítomní: Bánovčin, Ďurdík, Fábry, Jeseňák, Kovaľ, Králinský, Kuchta, Prokopová, 

Šagát, Šimovičová, Zibolen 

Ospravedlnení: Bzdúch, Furková,  

Sekcie a pracovné komisie: Šimurka, Maťašová 

Ospravedlnení: Barák, Litavec,  
     

 

 

Program  

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Kontrola uznesení  

4. Česka Pediatrická spoločnosť - aktuality  

5. Informácie o projekte Optimalizácia siete nemocníc 

6. Najlepšie publikácie SPS za rok 2021 

7. Návrhy na ocenenie jubilantov pre rok 2023 

8. Správy o činnosti sekcií a pracovných skupín SPS  

9. Žiadosť Sekcie detskej neurológie pri Slovenskej neurologickej spoločnosti - 

Duchenova svalová dystrofia na Slovensku 

10. Príprava a podpora odborných podujatí SPS v roku 2023  

11. Informácia o aktuálnej problematike primárnej pediatrie  

12. Špecializačné vzdelávanie v pediatrii  

13. Žiadosť organizátorov o záštitu nad XVI. Festivalom kazuistík 2023 (Žilina 

24.-25.03.2023), žiadosť o záštitu nad Colors of sepsis (Ostrava 2022), záštita 

pre publikáciu Moderná pediatrická propedeutika (Jeseňák a kolektív) 

14. Výsledky hospodárenia za rok 2021 

15. Sprievodca očkovaním - aktuálny stav  

16. Iniciatíva 1000 dní, memorandum o predĺžení spolupráce (upgrade NutriCheq) 

17. Webová stránka SPS 



18. Rôzne  

a) Protokol manažmentu pediatrického pacienta s Covid + upgrade 

b) Stanovisko PS k očkovaniu + očkovanie v období Covid 19 

c) Dojčenie - odporúčania v čase Covid 19            

d) VÝZVA: CHILDREN‘S DOCTORS AGAINST WAR: CALL FOR  

ACTION NOW, VYHLÁSENIE Podpora a solidarita SLS s lekármi, 

zdravotníkmi a všetkými obyvateľmi Ukrajiny, VYHLÁSENIE 

Svetovej lekárskej asociácie (WMA) a Stáleho výboru európskych 

lekárov (CPME), VYHLÁSENIE Európskeho fóra lekárskych 

asociácií (EFMA) 

e) Český pediatrický kongres 24.-26.09.2020 Hradec Králové, 23.-

25.09.2021  

f) Nikotínové, netabakové výrobky - legislatíva a výskum 

g) Návrhy na hlavných odborníkov MZ SR (pediatrická ortopédia – 

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA – Žilina, pediatrická hematológia: 

MUDr. Monika Grešíková, PhD. - Bratislava, Návrhy na hlavných 

odborníkov MZ SR (VLDD - MUDr. Elena Prokopová, neonatológia - 

prof. MUDr. Mirko Zibolen, PhD. MUDr. Monika Grešíková, PhD., 

MUDr. Peter Ďurdík, PhD. ), (prof. Kokavec - prim. MUDr. J. 

Popluhár, PhD.), končia 2023 funkčné obdobia viacerým odborníkom 

h) 110 Anniversary Monograph of IPA (iformácia) 

i) EPA návrh na pozastavenie členstva Ruskej pediatrickej spoločnosti 

j) Podpora Svetového týždňa kojenia 01.-07.08.2020, 2021, 2022, 

Svetový týždeň dojčenia (publikovaný výskum), podpora Aliancie 

proti chrípke 

k) Pokračovanie v spolupráci s IPD + Memorandum 

l) Deti – násilie – prevencia – pomoc... UPSVAR (spolupráca na projekte 

+ článok) 

m) Príprava volieb do sekcií sociálnej pediatrie, prevencie 

kardiovaskulárnych ochorení 

n) Ponuka na predĺženie spolupráce s Bupi, s.r.o., zmluva   

o) 2021 World Pediatrics Conference (2021WPC) November 19-20, 2021 

Bangkok, Thailand (SPS podporovateľ) 

p) Rodičia.sk návrh na spoluprácu (povinná telesná výchova) 

q) Psychológ v personálnom zabezpečení neonatológie a JIRS 

r) Bezpečný spánok dieťaťa (infografika, Slovenský pacient) 

s) Nutri-Score systém označovania potravín (Aliancia) 

t) Transition v jednotlivých subšpecializáciách (metodický list) 

u) Dvorana slávy slovenskej medicíny a jej tohtoroční laureáti – pediatri 

2021 

v) Frič - Tri životy, Buchanec - Spomienky profesora, Šagát - Getlík 

w) Žiadosť o Správy Dozornej rady za rok 2020 a 2021 

x) žiadosť MZ SR o nominácie do kategorizačných rád (KR), 

kategorizačných komisií (KK)  a odborných pracovných skupín (OPS). 



     

y) návrh dokumentu Rady EU - „Príručky pre účasť detí na 

rozhodovacom procese týkajúcom sa ich zdravia“ odborným 

pediatrickým spoločnostiam a organizáciám zaoberajúcim sa zdravím 

detí. 

z) Podpora 32nd Annual Meeting of the European Society of Paediatric 

and Neonatal Intensive Care (ESPNIC 2023), 20-23 June 2023, 

Athens, Greece.        19. Záver 

 

Ad 1.  

Predseda otvoril a následne viedol zasadnutie výboru SPS. Poďakoval členom výboru, 

sekcií a pracovných skupín za prácu v zložitom období pandémie a za, prevažne, on 

line spoluprácu pri manažovaní činnosti SPS v uplynulom období. 

 

Ad 2. 

Predseda na základe kontroly prezenčnej listiny konštatoval uznášania schopnosť 

výboru a predstavil program zasadnutia. Ten bol jednomyseľne schválený. 

 

Ad 3. 

Predseda vykonal kontrolu uznesení z minulých období a konštatoval, že prevažná 

väčšina z nich bola splnená alebo sú súčasťou programu aktuálneho zasadnutia a 

niektoré z uznesení už neboli aktuálne. Výbor vzal tieto informácie na vedomie. 

 

Ad 4. 

Predseda SPS informoval, že novozvoleným predsedom Českej pediatrickej 

spolo4nosti J.E. Purkyně je prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D., novým šéfredaktorom 

Čes Slov Pediatrie sa stal prof. Jan Lebl, CSc. a za zástupcu šéfredaktora bola 

menovaná prof. MUDr. Ľ. Podracká, PhD. Prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. listom 

navrhol zblížiť vzťahy (po obmedzeniach v súvislosti s pandémiou COVID-19) medzi 

našimi pediatrickými spoločnosťami, pozvaním členov SPS na najbližší pediatrický 

kongres (Ostrava 2022) a ponukou na zaradenie časopisu Čes Slov Pediatria do 

členského poplatku v SPS.  

Členovia výboru ocenili tento prístup a navrhli aj niekoľko ďalších spoločných aktivít 

na odbornej a spoločenskej úrovni. Poverili predsedu, aby sa oficiálnym listom obrátil 

na predsedníctvo ČPS s konkrétnymi návrhmi na rozšírenie spolupráce.  

Čo sa týka zaradenia predplatného časopisu do členského poplatku za SPS, predseda 

zistí finančné detaily na českej strane a následne ich predloží výboru na posúdenie. 

Potom bude českej strane zaslané definitívne stanovisko. Bolo prijaté Uznesenie 

1/1/2022. 

 

Ad 5. 

Informácie o projekte Optimalizácia siete nemocníc. Viacero členov výboru a sekcií 

SPS bolo súčasťou Odborných pracovných skupín pre viaceré pododbory v pediatrii. 

Tieto boli vytvorené z iniciatívy predsedu SPS a hlavného odborníka pre pediatriu, 

ktorí aj nominovali väčšinu členov týchto komisií. Členovia výboru, ktorí boli členmi 



týchto komisií mali výhrady k niektorým činnostiam komisií (napr. chýbanie 

oficiálnych zápisníc, neakceptovanie ich odborných stanovísk...), ale aj k záverom 

niektorých komisií, kde členovia neboli oboznámení s definitívnym znením záverov 

a tiež uvádzali, že niektoré rozhodnutia boli prijímané nie na základe „odbornej 

diskusie“ a „zvážení odborných argumentov“, ale „politicky“. Čo považujú za 

nesprávne a niektoré takto prijaté závery môžu byť škodlivé do budúcnosti. Uznesenie 

2/1/2022 

 

 

Ad 6. 

Výbor SPS vyhlásil tradičnú súťaž o najlepšie publikácie SPS za rok 2021 na jar 

v roku 2022. Návrhy, spĺňajúce vyhlásené kritériá boli vyhodnotené a sumarizované 

predsedom pracovnej skupiny  doc. MUDr. V. Bzdúchom, CSc. a predsedom SPS. 

Schválené kritériá sú uvedené v zápisnici č. 02/2016, Uznesenie 8/2/2016 a sú 

dostupné na webe SPS na adrese: http://www.sls-sps.sk/ocenenia_kriteria.php  

Po vyhodnotení návrhov a diskusii členov výboru boli ocenené nasledujúce 

publikácie: 

 

Publikácia v zahraničnom časopise:  

Bobcakova A. Petriskova J., Vysehradsky R., Kocan I., Kapustova L., Barnova M., 

Diamant Z., Jesenak M.: Immune Profile in Patients With COVID-19: Lymphocytes 

Exhaustion Markers in Relationship to Clinical Outcome. Frontiers in Cellular and 

Infection Microbiology 11, 2021 DOI=10.3389/fcimb.2021.646688   

Knižná publikácia:  

Jeseňák M., Košturiak R., Urbančíková I.: Vademékum očkovania proti COVID-19.  

A-medi management, 2021, 187s.,  ISBN 978-80-89797-63-9 

Publikácia v časopise Čes.-Slov. pediatrie:  

Podracká Ľ., Ilčík M.: Nová stratégia liečby X-viazanej hypofosfatemickej rachitídy.  

Čes-slov Pediatr 76, 2021;(7): 359-366. 

Jeseňák M., Kapustová L., Jurková Melicharová E., Molnár L., Bobčáková A., 

Petrovičová O., Markocsy A., Šuška M., Barnová M., Bánovčin P.: Autoinflamačné 

ochorenia v klinickej praxi pediatra - kazuistická séria. Čes-slov Pediatr 76, 

2021;(4):222-229.  

Kapitola v zahraničnej monografii:  

Slaný J.: Pediatrická diagnostika syndromu CAN, In: Mydlíková E. (ed.), Slaný J., 

Kováčová M.: Diagnostika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte 

PORTÁL Praha  2021  ISBN 978-80-262-1834-0 

Uznesenie 3/1/2022 

 

Ad 7.  

Návrhy na ocenenie jubilantov predložil výboru predseda na základe aktualizovaného 

zoznamu členov SPS pre jubilantov za rok 2023. Zoznam návrhov ocenených po 

diskusii členovia výboru schválili a tvorí prílohu 1. tejto zápisnice. 

 

Ad 8. 



Správy o činnosti sekcií a pracovných skupín SPS predniesli prof. MUDr. K. 

Maťašová, PhD., (predsedníčka Neonatologickej sekcie), ktorá oboznámila výbor 

s hlavnými aktivitami v uplynulom období, najmä v nadväznosti na pandémiu 

COVID-19. Výbor ocenil prácu tejto, jednej z najaktívnejších sekcií SPS.  

MUDr. P. Šimurka, PhD. (predseda Sekcie prevencie kardiovaskulárnych ochorení) 

informoval o klesajúcom záujme členov o túto problematiku a o strate významných 

členov sekcie (MUDr., RNDr. Š. Rosipal a ďalší), nepodarilo sa naplniť odporúčanie 

výboru SPS (uznesenie 2/3/2017). Do ďalšieho obdobia bude potrebné prehodnotiť 

opodstatnenie existencie tejto sekcie v tomto móde, prípadne jej transformáciu. 

MUDr. J. Fábry, PhD (predseda Sekcie detskej pneumológie), informoval o 

aktivizácii činnosti sekcie, s prebiehajúcimi aktivitami (nová webová stránka, 

organizácia pediatrických pneumo-ftizeologických celoštátnych podujatí, vrátane tých 

s medzinárodnou účasťou, koncepcia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, 

surveillance TBC). Výbor ocenil doterajšie aj pripravované aktivity sekcie 

a poďakoval jej výboru za aktiváciu činnosti.  

Doc. MUDr. M. Kuchta, CSc. (predseda Sekcie sociálnej pediatrie) referoval 

o nízkom záujme o prácu v tejto oblasti, najmä zo strany mladších kolegov, vrátane 

strácania personálnej kontinuity v tejto komplexnej problematike. Napriek tomu 

sekcia pravidelne zabezpečuje prednáškovú činnosť, aktuálne publikácie o stave 

problematiky a zúčastňuje sa na práci viacerých komisií s náplňou sociálnej pediatrie. 

MUDr. P. Šimurka, PhD (predseda Pracovnej skupiny pre očkovanie) stručne 

informoval o hlavných aktivitách pracovnej skupiny (stanovisko k očkovaniu proti 

COVID-19, pravidelné očkovanie v období COVID-19, prehľad a aktualizácia 

registrovaných vakcín proti ochoreniu COVID-19 v SR). 

Doc. MUDr. V. Bzdúch, CSc. (predseda Pracovnej skupiny pre vedecko-výskumnú 

činnosť) sa ospravedlnil za neúčasť a materiály na prerokovanie zaslal elektronickou 

poštou (viď Ad 6.)  

Prim. MUDr. M. Litavec (predseda Pracovnej skupiny pre podporu dojčenia) sa 

ospravedlnil zo zasadnutia. 

 

Ad 9.  

Výboru SPS bola doručená žiadosť Sekcie detskej neurológie pri Slovenskej 

neurologickej spoločnosti (podpísaná doc. MUDr. M. Kolníkovou, PhD. - predseda 

sekcie a MUDr. K. Okáľovou, PhD. - člen výboru sekcie), o pomoc a spoluprácu 

týkajúcu sa  včasnej diagnostiky Duchenovej svalová dystrofie na Slovensku. Na 

zasadnutie výboru boli prizvaní aj zástupcovia firmy BIOXA Therapeutics, s.r.o. (Ing. 

Meixnerová a Mgr. Paliesková), ktorá má k dispozícii, zatiaľ jedinú, registrovanú 

terapeutickú alternatívu tohto ochorenia. Po diskusii, vzhľadom na kľúčovú úlohu 

pediatrov pri vyslovení podozrenia na toto ochorenie, odporúča výbor SPS stanovenie 

aktivity CK v plnej krvi u chlapcov do 2 rokov veku, s hypotonickým syndrómom, 

svalovou slabosťou a s oneskoreným psychomotorickým vývojom v ambulanciách 

VLDD, ale najmä pri všetkých hospitalizáciách takýchto detí. Ďalší postup bude 

navrhnutý v spolupráci s hlavným odborníkom pre VLDD MUDr. E. Prokopovou 



a hlavným odborníkom pre pediatriu prof. MUDr. P. Bánovčinom, CSc.  Uznesenie 

4/1/2022 

 

Ad 10.  

Príprava a podpora odborných podujatí SPS v roku 2023. 

XIV. Slovenský pediatrický kongres sa mal konať v Bratislave v roku 2021, jeho 

organizáciou bola poverená prof. MUDr. Ľ. Podracká, CSc. (NÚDCH Bratislava). 

Vzhľadom na pandemické opatrenia sa tento kongres v plánovanom čase nemohol 

realizovať. Po vzájomnom dohovore sa termín XIV. Slovenského pediatrického 

kongresu mal presunúť na rok 2022, avšak ani v tomto roku sa nekonal. Výbor po 

diskusii poveril predsedu SPS, aby vyzval prof. Podrackú na predloženie návrhu na 

termín organizovania tohto podujatia v roku 2023. Výbor SPS poskytne súčinnosť pri 

organizácii kongresu. 

Ďalšie odborné podujatia podporené SPS v roku 2023 budú tradične v júni Košiciach, 

v apríli a v októbri v Bratislave, v novembri v Martine. V tejto súvislosti sa 

diskutovalo aj o budúcnosti Prešovského pediatrického dňa, ktorého pravidelné 

termíny konania boli začiatkom decembra. Podľa hlavného organizátora, je ochota zo 

strany vedenia Kliniky pediatrie FNsP v Prešove pokračovať v organizácii tohto 

pediatrického podujatia, ktorého sa uskutočnilo vyše XX. ročníkov, bolo vždy veľmi 

dobre organizačne pripravené, prednášajúci prichádzali zo všetkých významných 

pediatrických pracovísk Slovenska aj s účasťou českých kolegov. Bolo zároveň hojne 

navštevované pediatrami východoslovenského regiónu (Ad 6 č. 1/2021). Výbor SPS 

bude nápomocný a súčinný pri revitalizácii tohto podujatia. 

V príprave sú aj ďalšie podujatia sekcií SPS (neonatológia, intenzívna medicína, 

hematológia, pneumológia...), čo výbor oceňuje, ale žiada o organizátorov o 

súčinnosť s výborom SPS (podľa príslušných ustanovení smerníc a štatútu SLS), aby 

nedochádzalo ku komplikáciám, ktoré sa v minulosti občas vyskytli.    Uznesenie  

5/1/2022 

 

Ad 11. 

Informáciu o aktuálnej problematike primárnej pediatrie predniesla MUDr. K. 

Šimovičová, v ktorej upozornila na viaceré, aj známe problémy, ale aj na tie, ktoré sa 

postupne ukazujú, vrátane medziregionálnych rozdielov a špecifík. Výbor vzal po 

diskusii túto informáciu na vedomie a konštatoval, že táto problematika sa rieši (a nie 

vždy úspešne) na viacerých úrovniach a zároveň potvrdil jednotnosť pediatrie ako 

odboru bez rozdielu, či je to pediatria v rámci VLDD alebo v rámci lôžkového 

zdravotníckeho zariadenia. Pediatri musia vystupovať jednotne a naďalej úzko 

vzájomne spolupracovať. 

 

Ad 12. 

Špecializačné vzdelávanie v pediatrii - smerovanie. Od 01.01.2020 je účinné 

Opatrenie MZ SR č. 09796-2019-OL, týkajúce sa inovácie v špecializačnom odbore 

pediatria: definovaný kmeň (v dĺžke 24 mesiacov) a následne odborná zdravotnícka 

prax v pediatrii ďalších 24 mesiacov. Výbor sa zaoberal niektorými pripomienkami, 

na základe ktorých by bolo potrebné tento predpis upraviť. Navyše v súčasnosti je 

v požiadavkách LOZ (Lekárske odborové združenie), ktoré majú byť aj súčasťou 

http://sls.sk/web/stanovy-a-zakladne-vnutorne-predpisy-sls/


memoranda medzi LOZ a Vládou SR, v bode 2 obsiahnutá požiadavka: „Zmeniť 

štruktúru a racionalizovať náplň špecializačných a certifikačných študijných 

programov, najmä druh a rozsah povinných študijných pobytov a praxí, druh a počet 

povinných zdravotných výkonov a urobiť ich tak porovnateľnými s obsahom 

študijných programov v Českej republike a to najneskôr do jedného roka odo dňa 

podpísania tohto memoranda.“  

Výbor SPS žiada, aby pri tejto prestavbe boli súčasťou komisií ktoré budú túto zmenu 

štruktúry pripravovať, aj odborníci zo SPS, garanti špecializačného štúdia v pediatrii 

a jej subšpecializáciách, vrátane hlavných odborníkov. Určite však v pediatrii nemôže 

byť (z viacerých dôvodov) našim vzorom systém, ktorý je t.č. v Českej republike.  

Následne bolo prijaté Uznesenie  6/1/2022. 

 

Ad 13.  

Výbor prerokoval žiadosť organizátorov o prijatie záštity nad XVI. Festivalom 

kazuistík z pediatrie (FK 2023), ktorý je plánovaný na  dni 24.-25.03.2023 v Žiline. 

Vzhľadom na to, že sa tohto, už tradičného pediatrického podujatia zúčastňuje 

pravidelne vyše 400 účastníkov, záštitu mu udeľuje napr. i Česká pediatrická 

spoločnosť, Slovenská lekárska komora a SPS túto akciu už v minulosti podporovala, 

výbor súhlasí s touto spoluprácou pri XVI. ročníku FK. Na základe žiadosti 

organizátorov, výbor SPS prijal záštitu nad tradičným medzinárodným podujatím 

Colors of Sepsis Ostrava (24-27.04.2022). Prof. Jeseňák informoval o príprave 

vydania, štruktúre, zameraní, autorskom kolektíve a recenzentoch publikácie Moderná 

pediatrická propedeutika. Vydanie je naplánované na marec roku 2023 a požiadal SPS 

o záštitu nad touto veľmi potrebnou publikáciou. Výbor po diskusii všetky uvedené 

žiadosti schválil a prijal Uznesenie  7/1/2022. 

 

Ad 14. 

Predseda informoval členov výboru o výsledkoch hospodárenia SPS za rok 2021, na 

základe podkladov zaslaných z ekonomického oddelenia SLS. Podarilo sa udržať 

pozitívnu bilanciu hospodárenia, i keď sa príjmy oproti predchádzajúcim 2 rokom 

o niečo znížili (minimum konferencií sa konalo prezenčne, webináre nie sú 

významnejším finančným prínosom), zároveň sa znížili i výdavky z podobných, hore 

uvedených dôvodov. Hospodársky výsledok k 31.12.2021 bol pozitívny, so ziskom 

13,951.71  EUR. Následne boli predložené návrhy, aby sa opäť otvorili niektoré 

aktivity SPS, ktoré boli v minulosti finančne podporované (napr. ocenenia za najlepšie 

publikácie...). Uznesenie  8/1/2022 
 

Ad 15. 

Predseda informoval o projekte Sprievodca očkovaním, ktorý pokračuje z grantu 

firmy Pfizer. Projekt je vysoko hodnotený aj v blízkom zahraničí a predstavuje 

jedinečný, komplexný a aktualizovaný materiál o očkovaní, garantovaný odbornou 

spoločnosťou a sekciami SPS. Kompletnou inováciou prešla aj webová stránka 

s prispôsobením webu pre mobilné zariadenia, vrátane aktualizácie textov. Na webe 

sú uverejňované aj vybrané otázky a odpovede a je zabezpečený aj prenos informácií 

o nežiaducich účinkoch. Priemerná mesačná návštevnosť stránky v roku 2022 je 

dlhodobo 7.000-16.000 prístupov. Výbor aj preto súhlasí s pokračovaním projektu 

v roku 2023 a s podaním žiadosti o edukačný grant firme Pfizer. Po diskusii bolo 

prijaté Uznesenie  9/1/2022. 

 



Ad 16. 

Predseda informoval prítomných o pokračovaní spolupráce s Iniciatívou 1000 dní 

a o podpise spoločného Memoranda o predĺžení vzájomnej spolupráce. Táto bude 

i naďalej zahŕňať aktivity „Ambasádor zdravej výživy“, prehľady o epidemiológii 

dojčenia v SR, upgrade edukačno-diagnostického nástroja NutriCheq (pre použitie aj 

v smart zariadeniach) a ich propagáciu na webe SPS i na odborných podujatiach a 

publikáciách.  

 

Ad 17. 

Predseda informoval o stave oficiálnej webovej stránky SPS, jej priebežných 

aktualizáciách a vyzval členov výboru na podávanie návrhov na úpravy, vylepšenia či 

uverejňovanie dôležitých informácií na tejto stránke (www.sls-sps.sk). 

 

Ad 18. 

V bode „Rôzne“ predseda informoval prítomných o aktivitách a úlohách, ktoré boli 

riešené v období medzi zasadnutiami výboru SPS.  

a) V súvislosti s pandémiou COVID-19 to boli najmä vypracovanie a zverejnenie 

Protokolu manažmentu pediatrického pacienta s Covid, vrátane jeho upgrade. 

b) Stanovisko Pracovnej skupiny pre očkovanie v období COVID-19 

c) Odporúčania ohľadne dojčenia v čase COVID-19           

d) SPS podpísala a zverejnila na svojom oficálnom webe výzvu: CHILDREN‘S 

DOCTORS AGAINST WAR: CALL FOR ACTION NOW, ďalej Vyhlásenie: 

Podpora a solidarita SLS s lekármi, zdravotníkmi a všetkými obyvateľmi 

Ukrajiny, Vyhlásenie Svetovej lekárskej asociácie (WMA) a Stáleho výboru 

európskych lekárov (CPME), Vyhlásenie Európskeho fóra lekárskych 

asociácií (EFMA).  

e) Český pediatrický kongres sa konal v Hradci Králové (23.-25.09.2021), ďalší 

XVI. sa uskutočnil v Ostrave (13.-15.10.2022 ) a budúci rok bude v Brne (13.–

16. 9. 2023) a v Olomouci budú 39. dni praktickej pediatrie (12.–13.05.2023) 

f) V spolupráci so Slovenskou pneumologickou a ftizeologickou spoločnosťou, 

Sekciou detskej pneumológie, o.z. Lepšia alternatíva a analytikom p. 

Smatanom, sme požiadali o grant na prieskum používania tabakových 

a nikotínových prípravkov u detí a adolescentov s cieľom zmapovať spektrum 

a rozsah používania týchto bezdymových tabakových výrobkov (vrátane 

nikotínových vrecúšok) a elektronických cigariet u detí a adolescentov. 

Nikotínové, netabakové výrobky nie sú na trhu regulované a chýbajú validné 

podklady pre legislatívu. Zatiaľ sa podarilo presadiť obmedzenia ich 

používania u detí a adolescentov a reguláciu ich predaja a reklamy aspoň 

v Zákone 249/2022 Z.z. zo 16.06.2022. Bolo prijaté Uznesenie  10/1/2022 

g) Podávali sme návrhy na hlavných odborníkov MZ SR, ktoré boli akceptované 

pre odbory pediatrická hematológia: MUDr. Monika Grešíková, PhD. 

(Bratislava), VLDD - MUDr. Elena Prokopová (Bratislava), neonatológia - 

prof. MUDr. Mirko Zibolen PhD. (Martin), pediatrická pneumológia 



ftizeológia MUDr. Peter Ďurdík, PhD. (Martin). V roku  2023 končia funkčné 

obdobia viacerým odborníkom, je potrebné pripravovať nové návrhy 

h) Pri príležitosti 110. výročia vzniku International pediatric assotiation, sme do 

výročnej publikácie 110 Anniversary Monograph of IPA prispeli informáciu 

o histórii a aktivitách SPS 

i) Nepodporili sme pozastavenie členstva Ruskej pediatrickej federácii 

v UEMS/EPA. 

j) Podporili sme tradičné Svetové týždne dojčenia (01.-07.08.2020, 2021, 2022), 

vydaním tlačovej správy a realizáciou a publikáciou prieskumu dojčenia na 

Slovensku. Podporili sme, ako odborná spoločnosť a osobnosti, Alianciu proti 

chrípke: https://www.alianciaprotichripke.sk 

k) Pokračujeme v spolupráci s Inštitútom pre podporu dojčenia aj podpísaním 

doplnku k Memorandu o spolupráci 

l) SPS a jej Sekcia sociálnej pediatrie spolupracuje na projekte UPSVAR „Deti – 

násilie – prevencia – pomoc“, poskytnutím podpory, vydania odborného 

článku a uverejnením bannera na stránke SPS 

m) Vzhľadom na vnútorné predpisy SLS je potrebné pripraviť voľby do výborov 

sekcií sociálnej pediatrie, prevencie kardiovaskulárnych ochorení 

n) Akceptovali sme ponuku na predĺženie spolupráce s Bupi, s.r.o., podpisom 

novej zmluvy na 2 ročné obdobie   

o) SPS bola oficiálnym partnerom a podporovateľom World Pediatrics 

Conference (2021WPC) v novembri 19.-20., 2021 v Bangkoku v Thajsku 

p) Informácie občianskeho združenia Rodičia.sk s návrhom na spoluprácu 

v rozšírení povinnej telesnej výchovy 

q) SPS zaslala kladné a podporné stanovisko MZ SR k návrhu na zaradenie 

psychológa v personálnom zabezpečení oddelení neonatológie a JIRS 

r) V spolupráci s o.z. Slovenský pacient, hlavnou odborníčkou pre VLDD a  

Zuzanou Guzmickou Dott. Ssa,  sme vytvorili infografiku Bezpečný spánok 

dieťaťa (je zverejnený aj na webe SPS)  

s) SPS sa stala súčasťou „Pro Nutri-Score Aliancie“ pre označovanie potravín 

Nutri-Score systému na Slovensku (www.nutriscoreslovakia.sk) 

t) Vzhľadom na zvýrazňujúcu sa potrebu „riadeného prechodu od pediatria 

k lekárovi pre dospelých“ - Transition a to u chronicky chorých pacientov (ako 

napr. CF, DM1, IBD, DPM...), iniciujeme prípravu návrhov metodických 

listov v jednotlivých subšpecializáciách 

u) Do Dvorany slávy slovenskej medicíny boli v roku 2021 navrhnutí za SPS 

a následne uvedení do Dvorany aj významní pediatri Prof. MUDr. Andrej 

Getlík, CSc.,  Prof. MUDr. Ján Birčák, CSc., Prof. MUDr., S. Dluholucký 

CSc., Prof. MUDr. Miroslav Anton Šašinka, DrSc., Prof. MUDr. Jaroslava 

Michaličková, DrSc., Prof. MUDr. Irena Jakubcová-Dérerová a Jesseniovou 

cenou SLS bol ocenený prof. MUDr. Tibor Šagát, PhD. (bližšie v Aktualitách 

na www.sls-sps.sk) 



v) V poslednom období vyšli 3 zaujímavé publikácie týkajúce sa pediatrie a to 

Buchanec - Spomienky profesora, Frič - Tri životy, Šagát - Univerzitný 

profesor Andrej Getlík (bližšie v Aktualitách na www.sls-sps.sk) 

w) Predseda požiada predsedu Dozornej rady o vypracovanie správ za roky 2020 

a 2021 

x) Na žiadosť MZ SR sme zaslali nominácie do kategorizačných rád (KR), 

kategorizačných komisií (KK)  a odborných pracovných skupín (OPS) 

y) Pripravili sme kritické stanovisko o návrhu dokumentu Rady EU - „Príručka 

pre účasť detí na rozhodovacom procese týkajúcom sa ich zdravia“ odborným 

pediatrickým spoločnostiam a organizáciám zaoberajúcim sa zdravím detí 

z) Pridali sme sa k oficiálnej podpore 32nd Annual Meeting of the European 

Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC 2023), 20-

23.06.2023, Atény, Grécko. A tiež k “EAP Congress and MasterCourse“ (EAP 

2023) v Pise, Taliansko 18.-21.05.2023 (bližšie v Aktualitách na www.sls-

sps.sk). 

 

Ad 18. 

Záver. Predseda poďakoval členom za osobnú účasť i aktivitu na zasadnutí, ktoré sa 

skončilo o 21,30 hod. Nasledujúce prezenčné zasadnutie výboru SPS by malo byť na 

jar 2023, v závislosti na organizácii pediatrických odborných podujatí. Termín bude 

včas spresnený. 

 

Uznesenia: 

1/1/2022 

Výbor poveril predsedu osloviť listom vedenie ČPS s konkrétnymi návrhmi na 

rozšírenie spolupráce a navrhnúť spoločné zasadnutie oboch výborov alebo vo forme 

„priateľského stretnutia“ na niektorom z najbližších pediatrických podujatí na Morave 

(Olomouc, Brno, Ostrava). Výbor rozhodne o zaradení časopisu Čes Slov Pediatria do 

členského poplatku v SPS po tom, čo dostane informáciu a vyhodnotí finančnú 

stránku tejto ponuky.  

 

2/1/2022 

Vedenie SPS oceňuje, že zo strany MZ SR boli akceptované návrhy na vytvorenie 

samostatných pediatrických odborových skupín (v rámci OSN) a tiež kvituje 

akceptáciu navrhovaných členov týchto komisií za SPS. Členovia výboru, ktorí boli 

členmi týchto komisií však majú niektoré výhrady k tomu, že závery boli prijímané 

nie vždy na základe „odbornej diskusie“ a „zvážení odborných argumentov“, ale 

„politicky“. Čo považujú za nesprávne a niektoré takto prijaté závery môžu byť do 

budúcnosti problematické a nevhodné. 

 

3/1/2022 

Výbor SPS po vyhodnotení návrhov, diskusii členov výboru a hlasovaní, vyhlasuje za 

ocenené nasledujúce publikácie, tak ako sú uvedené v bode Ad 3. tejto zápisnice. 



Ďalší postup bude podľa propozícií uvedených v Uznesení č. 8/2/2016, Zápisnice č. 

02/2016. 

 

4/1/2022 

Výbor SPS po diskusii Po diskusii odporúča stanovenie aktivity CK (Kreatinkináza, 

EC 2.7.3.2)  v plnej krvi u chlapcov do 2 rokov veku, s hypotonickým syndrómom, 

svalovou slabosťou a oneskoreným psychomotorickým vývojom v ambulanciách 

VLDD a najmä pri všetkých hospitalizáciách. Ďalší postup konkrétneho znenia 

odporúčania bude navrhnutý v spolupráci s hlavným odborníkom pre VLDD MUDr. 

E. Prokopovou a hlavným odborníkom pre pediatriu prof. MUDr. P. Bánovčinom, 

CSc.   

 

5/1/2022 

Výbor poveruje predsedu SPS, aby vyzval prof. Podrackú na predloženie návrhu na 

termín organizovania XIV. Slovenského pediatrického kongresu v roku 2023. Výbor 

SPS poskytne súčinnosť pri organizácii kongresu. 

Ďalšie odborné podujatia podporené SPS v roku 2023 budú tradične v júni Košiciach, 

v apríli a v októbri v Bratislave, v novembri v Martine.  

Výbor odporúča pokračovať v organizácii tradičného Prešovského pediatrického dňa 

a bude nápomocný a súčinný pri revitalizácii tohto podujatia. 

Výbor podporuje aj ďalšie podujatia sekcií SPS (neonatológia, intenzívna medicína, 

hematológia, pneumológia...) a žiada o súčinnosť s výborom SPS (podľa príslušných 

ustanovení smerníc a štatútu SLS), aby nedochádzalo ku komplikáciám 

v organizačnom zabezpečení.  

 

6/1/2022 

Výbor sa v diskusii zaoberal niektorými pripomienkami, na základe ktorých by bolo 

potrebné upraviť súčasné znenie náplne špecializačnej prípravy v odbore pediatria. 

Navyše 30. novembra 2022 bolo podpísané Memorandum o zlepšení systému 

zdravotníctva 2022, kde sa v bode 5.2 uvádza, že: „Vláda Slovenskej republiky sa 

zaväzuje predložiť NR SR návrh zákona a príjme v rámci svojej pôsobnosti opatrenia, 

ktorými sa zabezpečí zmena štruktúry a racionalizácia náplne špecializačných a 

certifikačných študijných programov, najmä druhu a rozsahu povinných študijných 

pobytov a praxí, druhu a počtu povinných zdravotných výkonov a stanú sa tak 

porovnateľnými s obsahmi študijných programov v Českej republike a to najneskôr do 

jedného roka odo dňa podpísania tohto memoranda pre povolanie lekár.“ 

Výbor SPS žiada, aby pri tejto prestavbe boli súčasťou komisií, ktoré budú túto 

zmenu štruktúry pripravovať a realizovať, aj odborníci SPS a garanti špecializačného 

štúdia, vrátane hlavných odborníkov. Avšak v špecializačnom odbore pediatria nemá 

byť  našim vzorom systém, ktorý je t.č. v Českej republike. 

 

7/1/2022 

Výbor prerokoval predložené žiadosti a po diskusii prijal záštitu nad XVI. Festivalom 

kazuistík z pediatrie (FK 2023), 24.-25.03.2023 v Žiline, nad medzinárodným 

podujatím Colors of Sepsis Ostrava (24-27.04.2022) a tiež nad publikáciou Moderná 

pediatrická propedeutika (Amedi, 2022).  



 

8/1/2022 

Výbor vzal na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia SPS za rok 2021, 

a informáciu o hospodárení za rok 2020.  
 

9/1/2022 

Výbor súhlasí s pokračovaním projektu Sprievodca očkovaním aj v roku 2023 

a súhlasí s podaním žiadosti o edukačný grant firme Pfizer na podporu fungovania 

tohto kvalitného a potrebného projektu.  

 

10/1/2022 

Výbor podporuje spoluprácu so Slovenskou pneumologickou a ftizeologickou 

spoločnosťou, o.z. Lepšia alternatíva a pánom Smatanom, na aktivitách v prieskume 

používania tabakových a nikotínových prípravkov (bezdymových tabakových 

výrobkov, vrátane nikotínových vrecúšok a elektronických cigariet) u detí 

a adolescentov, vrátane žiadosti o grant u MŠVVaŠ SR. Výbor oceňuje, že sa podarilo 

presadiť obmedzenia ich používania u detí a adolescentov a reguláciu ich predaja 

a reklamy aspoň v Zákone 249/2022 Z.z. zo 16.06.2022.  

 

Príloha 1. Zoznam návrhov ocenení jubilantov v roku 2023 

 

Doc. MUDr. M. Kuchta, CSc.                                prof. MUDr. Karol Králinský, CSc.                                

        prezident SPS                                                                   podpredseda SPS         
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