
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VÝBORU SPS 
dňa 19.10.2006 v MARTINE 

  
 
Prítomní:  Bánovčin, Benedeková, Buchanec, Dluholucký, Kovács, Kralinský, 

Podracká, Šagát, Šašinka 
 
Ospravedlnení:  Hruškovič, Mašura, Šimovičová 
 
Prizvaný:  Jakubička 
 
 
Zasadnutie výboru otvoril Prof. Banovčin, ktorý dal odsúhlasiť jeho program: 
 
Kontrola zápisnice 
 
• Prof. Kovács a prof. Šagát predložili kritéria na udelenie ceny „Grand Prix“ SPS, ktoré 

výbor jednomyseľné prijal.  
 
 Hlasovanie: za 9   proti: 0 
 
A. Aktuálne problémy  
 

Výbor opätovne so znepokojením sa vyjadroval k aktuálnym problémom pediatrie, 
ktoré vznikli z aktivít zástupcov PLDD: okrem iného napr. očkovanie a koncepcia 
pediatrie podpísaná bývalým ministrom Zajacom. Z diskusie vyplynulo: 
 
Uznesenie č. 1 
• Výbor SPS  písomne požiada kompetentných pracovníkov MZ SR aby koncepcia 

všeobecnej starostlivosti o deti a dorast signovaná exministrom Zajacom bola  
stiahnutá ako duplikát koncepcie pediatrie nepredložený k pripomienkovaniu 
odborným spoločnostiam pred jej publikovaním. 

 
Uznesenie č. 2 
• Výbor jednomyseľne vyslovuje nedôveru Dr. Prcúchovej za jej individuálne 

a neadekvátne konanie v zásadných otázkach pediatrie, ktoré nie sú prejednávané 
výborom SPS a môžu negatívne ovplyvniť ďalší vývoj pediatrie u nás. Žiada ju, aby 
bez súhlasu výboru SPS nezastupovala slovenskú pediatriu na oficiálnych 
rokovaniach. 

 
 Hlasovanie: za 9   proti: 0 
 
B. Koncepcia pediatrie 
 

Výbor zoširoka diskutoval k jednotlivým bodom koncepcie pediatrie, ktorú predložil 
a vypracoval Dr. Jakubička. Vzhľadom na závažnosť, rozsah a viaceré pripomienky 
k predkladanému materiálu sa výbor uzhodol: 
 
Uznesenie č. 3 
• Výbor poveruje Dr. Jakubičku, aby ďalej pracoval na koncepcii pediatrie. Všetci 

členovia výboru písomne predložia Dr. Jakubičkovi svoje pripomienky a návrhy 
ku koncepcii. Dr. Jakubička ich zakomponuje do textu a doplnený materiál rozpošle 
všetkým členom výboru. V priebehu  mesiaca sa  uskutoční zasadnutie výboru, ktoré 
bude venované len problematike koncepcie pediatrie. Definitívny vypracovaný 
materiál musí byť odoslaný na MZ do 4 týždňov.  



C. Voľby do výboru SPS 
 

Prof. Bánovčin informoval o spôsobe volieb do výboru SPS v zmysle stanov SLS. 
Členovia výboru sa dohodli, že: 
 
Uznesenie č. 4 
• Voľby budú jednokolové 
• Na kandidátke budú mená členov súčasného výboru 
• Za členov volebnej komisie boli zvolení: Doc. Vargová, V., Dr. Hlavatá, A., Dr. 

Hyrdelová, E., Dr. Miškejová G., Sudická, E. 
 
 Hlasovanie: za 9    proti: 0 
 
D. Rôzne 
 

Prof. Šagát informoval o prebehnutom workshope Svetovej zdravotníckej 
organizácie, ktorý sa konal na MZ SR.  
 
Uznesenie č. 5 
• Výbor poveruje prof. Šagáta za koordinátora a vedúceho pracovnej skupiny, ktorá  

bude zastupovať  pediatrov  na  uvedenom projekte. 
 Hlasovanie: za 9     proti: 0 
• Prof. Bánovčin prečítal list prim. Šimurku v ktorom sa kriticky vyjadruje k spôsobu 

organizovania a súčasnej filozofii „hniezd záchrany.“  
• Dr. Jakubička oznámil, že abdikoval na funkciu hlavného odborníka pre pediatriu 
• Prof. Bánovčin informoval o návrhu predsedníctva SLK k sústavnému vzdelávaniu. 

Výbor konštatuje potrebu zásadnejšieho prepracovania sústavného vzdelávania v 
súčinnosti MZ SR, SLK a SLS. 

 
Uznesenie č. 6 
• Výbor deleguje prof. Zibolena a Doc. Kralinského, aby reprezentovali výbor SPS na 

Mimoriadnom korešpondenčnom zjazde SLS .  
 
 Hlasovanie: za 9     proti: 0 
 
Uznesenie č. 7  
• Výbor poveruje doc. MUDr. Martu Benedekovú, CSc. prípravou návrhu novej 

koncepcie hniezd záchrany v SR. 
 
 Hlasovanie: za 9     proti: 0 
 
Príloha zápisnice:  
 
• Štatút pre udeľovanie ceny „Grand Prix“ Slovenskej pediatrickej spoločnosti za 

celoživotné dielo v oblasti rozvoja slovenskej pediatrie  
 
 

Nasledujúce zasadnutie výboru SPS sa bude konať v priebehu mesiaca a bude 
venované koncepcii pediatrie. Presný termín a miesto rokovania Vám vopred oznámime.  
  
 
Košice 22.10.2006 
 
 
 

Zapísala: prof. MUDr. Ľ Podracká, CSc.  prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc. 

vedecká sekretárka SPS  prezident SPS 
                                           


