
Z ÁP I S N I C A 

z členskej schôdze Sekcie praktických diabetológov Slovenskej diabetologickej spoločnosti 

17. mája 2019 Hotel Kaskády, Sielnica 

 

Program  schôdze: 

1. Otvorenie : MUDr. Fábry J. 

2. Návrh programu a voľba návrhovej komisie 

3. Hlasovanie za program schôdze 

4.  Správa o činnosti SPD v minulom období  - Doc. MUDr. Schroner, PhD 

5. Správa o hospodárení – Doc. MUDr. Schroner, PhD 

6. Predstavenie výsledkov volieb do SPD SDS – MUDr. Macko M. 

7. Predstavenie jednotlivých cieľov SPD na volebné obdobie a pracovných okruhov  

8. Prezentácia náplne schválených pracovných okruhov na výbore SPD SDS zo dňa 

8.3.2019 

9. Diskusia 

10. Uznesenie 

11. Záver 

1. Schôdzu otvoril MUDr. Fábry o 16: 00 a konštatoval, že  počet zúčastnených členov nie je 

dostatočný, preto je potrebné  začiatok schôdze  posunúť na 16:30. 

2. Schôdza začala o 16:30 voľbou návrhovej komisie. Do nej bol zvolený MUDr. Macko 

3. Za predložený program schôdze hlasovali všetci prítomní 

4., 5. Správa o činnosti SPD v minulom období a Správa o hospodárení v minulom období 

nebola bývalým predsedom SPD SDS  Doc. MUDr. Schronerom, PhD  prednesená ani 

písomne doručená a Doc. MUDr. Schroner, PhD sa schôdze nezúčastnil. 

6. Prítomní boli oboznámení s výsledkami volieb do výboru SPD volieb funkcií: 

 predseda: MUDr. Jaroslav Fábry 

podpredseda: MUDr. Marek Macko 

vedecký sekretár:  Doc. MUDr. Zbyněk Schroner 

Členovia výboru: MUDr. Ľ. Barák, CsC,  MUDr. Katarína Černá, MBA,MPH,MHA,  MUDr. Klára 

Jakubíková,  MUDr. Tatiana Kupcová,   MUDr. Jozef Lacka, PhD, MUDr. Vladimír Uličiansky 

        MUDr. Fábry informoval, že  Doc. MUDr. Schroner ,PhD  sa mailom, zaslaným 29.4.2019, vzdal 

funkcie vedeckého sekretára SPD SDS.  

Návrhová komisia  navrhla do funkcie vedeckého sekretára MUDr. K. Černú, MBA,MPH,MHA 

Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní 



7. MUDr. Fábry  informoval o stretnutí na MZ SR so zástupcami všeobecných praktických 

lekárov,  zástupcov MZ SR, predstaviteľov  SDS a SDIA o kompetenciách liečby diabetikov a 

vypracovaní spoločných  diagnostických a terapeutických postupov. Je potrebná koordinácia 

SPD, SDS a SDIA pri tvorbe týchto dokumentov. Navrhol inciovať pracovné stretnutie 

predstaviteľov uvedených spoločností 

Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní 

MUDr. Fábry  Predstavil náplň práce SPD  v aktuálnom volebnom období  v konkrétnych 

pracovných okruhoch a členov SPD zodpovedných za činnosť v uvedených okruhoch, ktoré 

boli schválené na zasadaní výboru SPD dňa 8.3.2019 

a) Diabetes a gravidita, MUDr. K. Jakubíková 

b)  Diabetická noha, MUDr. M. Adamovičová 

c)  Edukácia a životný štýl,  MUDr. M.Macko 

d) Medicínske odporúčania liečby diabetu, MUDr.V.Uličiansky 

e) Nové technológie v diabetológii, MUDr. J. Fábry 

f)  Styk so zdravotnými poisťovňami, MUDr. J. Lacka 

g) Zdravotné výkony v diabetológii,  MUDr. T. Kupcová 

8.  MUDr. M. Adamovičová  prezentovala hlavné smery činnosti SPD v pracovnom okruhu 

Diabetická noha. Poukázala na absenciu  podiatrických a podologických pracovísk na 

Slovensku, na  nedostatočnú informovanosť zdravotných sestier o možnosti doškolenia sa v 

starostlivosti o diabetickú nohu.  Uviedla nevyhnutnosť kooperácie  s inými medicínskymi 

odbormi,  MZ SR a zdrav. poisťovňami. Navrhla uskutočniť pracovné stretnutie  medicínskych 

odborníkov, zástupcov MZ SR a zdravotných poisťovní na zosúladenie aktivít.  

     MUDr. J. Lacka prezentoval témy spolupráce so zdravotnými poisťovňami v oblasti  

získavania údajov o morbidite, mortalite a nákladoch na liečbu diabetikov, uľahčenie 

komunikácie s revíznymi lekármi, zmeny hodnotiaceho koeficientu poskytovateľa ZS 

   MUDr. T. Kupcová hovorila o histórii tvorby nových zdravotných výkonov v diabetológii, 

predstavila 28 nových výkonov, ktoré ešte  nie sú platné z dôvodu vypracovania cien 

Inštitútom zdravotnej politiky MZ SR. 

   MUDr. K. Jakubíková informovala o stave starostlivosti o gravídne diabetičky a diabetičky s 

gestačným diabetom, poukázala na  nutnosť zjednotenia sa v technickom prevedení o GTT u 

gravídnych a kooperáciu s centrami pre gravídne diabetičky. 

   Pracovné okruhy Nové technológie v diabetológii a  Edukácia a životný štýl neboli z 

časových dôvodov prezentované 

9.  Diskusia bola k jednotlivým prezentáciám pracovných okruhov  



10.  Návrhová komisia navrhla uznesenie.  

a)  SPD žiada o stretnutie predstaviteľov SDS, SPD a SDIA na koordináciu vypracovania 

Diagnostických a terapeutických postupov v diabetológii   

          Termín: do 10.6.2019 

b) Členská schôdza schvaľuje  plán činnosti SPD na nasledujúce obdobie a pracovné okruhy 

c) Členská schôdza poveruje MUDr. Macka informovať výbor SDS o prezentovanej 

problematike diabetickej nohy 

 

V Sielnici dňa 17.5.2019 

 

MUDr. Fábry: predseda SPD SDS    

MUDr. Macko: podpredseda SPD SDS 

 

Príloha: Prezenčná listina 

 

 

 

 

 

 


