
Zápisnica zo zasadnutia Výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti 

č. 3/2018    29. novembra 2018,  Hotel Kaskády, Sliač

Prítomní:  Doničová, Fábry,  Fábryová,   Kolényi, Macko, Némethyová, Plášil, Radolec, Raš-

lová, Schroner, Suchožová, Uličiansky, Zoboková  (13).Ospravedlnili sa:  Korecová, 

1.   Zasadnutie výboru otvorila Doničová, informovala o odoch programu zasadnutia.

a.) Rašlová  informovala o písomnom vyjadrení  Havelkovej zo VsZP   ohľadom  otázky

kompetencií všeobecných lekárov v manažmente dyslipidémií.

b.)  Rašlová informovala o stretnutí so zástupcami SDIA, ktoré sa uskutočnilo dňa..29. 10

2018 . na pôde SLS v Bratislave. 

 c.)  Finančná podpora SDS na podujatie Diadoru,  súťaže v sálovom futbale, ktoré sa usku- 

 točnilo  pod  záštitou  Baráka  Podpora  bude  schválená  po  obdržaní  podkladov,  ktoré   sú

potrebné pre oficiálne schválenie sponzoringu. Tieto podmienky boli   definované právnikom

SLS a odkomunikované aj s Barákom.

d.)   Tlačová  konferencia   pri  príležitosti  Svetového  dňa   diabetu   bola  zorganizovaná

agentúrou Accelerate.  Témou tlačovej konferencie bola: Rodina a daibetes. Na konferencii sa

za Výbor SDS sa zúčastnili:  Rašlová, Doničová, Schroner.  

 f.)  SDS  uhradila  sumu  18  tis.  Eur  ako  odmenu  za  organizáciu  Dia  dní  firme  MMM

Consulting na základe  právneho stanoviska dr.  Mistríkovej  SLS a doložení  požadovaných

podkladov.

g.)  Némethyová  informovala, že nové štandardné diagnostické postupy pre odbor diabetoló-

gia a poruchy látkovej premeny a výživy  budú tvoriť až na výzvu príslušeného odboru MZ

SR. 

2.    Stretnutie  OS  SDS  a zástupcov  Výboru  SDS:  Dňa   21.  11.  2018  v Bratislave  sa

uskutočnilo  stretnutie  výboru  SDS s vedením OS  SDS.  Rašlová  informovala  o záveroch
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rokovania. Výsledok rokovania je zhrnutý do samostatnej zápisnice. Výbor SDS upozornil, že

je potrebné realizovať voľby do OS SDS  v súlade so stanovami SDS.  

3:   Príprava  Dia  dní  (Vysoké  Tatry,  hotel  Patria,  30.5-1.6.  2019).  Schroner  informoval

vedenie  SDS o stave  prípravy  Dia  dní   v roku 2019.   Navrhol  základné témy kongresu:

Multifiaktoriálny prístup  k pacientovi s DM, Nové smerovania v liečbe DM, Hypoglykémie,

Vária. Súčasťou kongresu by mal byť tiež  blok ČDS, SES, blok LS SDS, SPD SDS, blok I.

internej klinike JLF UK, blok mladých diabetológov, firemné sympózia a tiež blok s názvom:

Poďme našim pacientom príkladom (beh a chôdza okolo Štrbského plesa). Informoval tiež o

pozvaní zahraničných prednášajúcich na konferenciu. Na Korecovu cenu bol už na výbore 7.

9. 2018 schválený  Beňačka. na Rázusovu cenu navrhnutá Némethyová. Kolényi diskutoval o

možnosti workshopov so zameraním na liečbu diabetickej nohy a monitorovacie systémy. 

 Návrh predbežného programu na Dia dní 2019 a na Rázusovu cenu  bol schválený (10 za,

Némethyová sa zdržala hlasovania)

4.  Stanovy  SDS  (Tošerová,  Némethyová).  Tošerová  podrobne  informovala  o  úpravách

a doplnení Stanov SDS. Postup  zmien bude realizovaný v nasledovnom postupe: zoznam

textových zmien a doplnení bude právne  skontrolovaný právnikom SKS, následne schválený

výborom a členskou schôdzou.  Uvedené navrhované úpravy boli schválené (11 prítomných

hlasovalo za). 

 5. Macko  referoval  o účasti   na konferencii  Všeobecných lekárov (Vysoké Tatry,  13. 9.

2018) .   Hlavnými prezentujúcimi na tomto podujatí  boli  Svačina a Karen z ČR, ktorí  sa

vyjadrili  k otázke  liečby  diabetického  pacienta  všeobecným  lekárom.  Výbor  SDS  zaujal

jednoznačné  stanovisko,  že  diabetického  pacienta  má  dispenzarizovať  a  liečiť  špecialista-

diabetológ. Hlavná úloha všeobecného lekára je na poli skríningu pacientov s DM.  

6. Rašlová informovala,  že zástupcpvia  Euni Dia  oslovili  SDS  s ponukou na spoluprácu.

Doničová prezentovala rozsah práce EUNI dia a možnosti, ktoré ponúka.  Macko navrhol, že

web  stránka  SDS  by  sa  mala  stať  formou  na  prezentovanie  aktivít   členov  SDS  aj  na

komunikáciu  a  má potenciál nahradiť možnosti ponúkané Euni Dia.  Uličiansky  konštatoval

potrebu kreovať redakčnú radu, ktorá bude na novom webovom portáli SDS aktívne pracovať.

Hlasovanie  za spolupráciu s Euni Dia: Výsledok hlasovania :za  návrh na spoluprácu s Euni

dia nebol schválený (7 proti, 4 sa zdržali)   

7.  Šéfredaktor časopisu SDS  Diabetes  a obezita sa listom obrátil na Rašlovú so žiadosťou o

stanovisko ohľadom redakcie časopisu. Výsledkom bola vzájomná zhoda na tom, že časopis

bude naďalej viesť prof Mokáň  a bude kreovať aj  redakčnú radu. Mokáň však delegoval

2



pozíciu šéfredaktora na  Schronera. Časopis bude naďalej vychádzať pod hlavičkou SDS... Do

nasledujúceho   výboru   Schroner   osloví  potencionálne   nakladateľstvá   a pripraví

mechanizmus  ďalšieho fungovania časopisu.  Hlasovanie: 10 členov  za, jeden sa zdržal.

8.  Fábry predložil návrh rozpočtu SDS na rok 2019.  Rašlová  vyjadrila nesúhlas s výškou

osobitnej výdavkovej kapitoly a navrhla, aby boli definované niektoré položky, na ktoré by

bola zameraná a musia byť schválené celou rozpočtovou komisiou pred predložením výboru

SDS na pripomienky. Némethyová  navrhla špecifikovať a doplniť položky do výdavkovej

kapitoly.  Dohodnuté  bolo,  že  návrh rozpočtu   je  potrebné ešte   doplniť,  upraviť  a  bude

predostrený  na najbližšie zasadnutie výboru SDS.

9.  Varia :  Doničová pripravila tzv víziu nového výboru SDS.  Nakoľko sa neuskutočnilo

pripomienkovanie tohoto dokumentu, dohodlo sa, že priority činnosti nového výboru ( vízia)

sa budú preberať na nasledujúcom výbore SDS.  Návrh znenia obdržia všetci členovia výboru

SDS v elektronickej forme pred zasadnutím výboru vo februári 2019. Pripraví ho predseda,

podpredseda a vedecký sekretár.. 

a.) Spolupráca s SDIA.  Schroner predostrel možnosti možnej spolupráce SDS s SDIA.  Raš-

lová  odporučila  vytvoriť  skupinu na  komunikáciu  s  SDIA a   Výborom SDS.  Navrhnutí:

Macko, Uličiansky,  Kolényi. Hlasovanie za vytvorenie a zloženie skupiny schválené hlasova-

ním ( 9 za a 2 neboli prítomní  b.) Rašlová informovala,že ekonomické oddelenie SLS má

personálny problém a hľadá alternatívne možnosti  v diskusii  so sekretariátom SLS. Vhodnou

je výberové konanie na účtovnícku spoločnosť

10.  Záver, uznesenia (Rašlová) K budúcemu zasadnutiu výboru  je potrebné pripraviť:

1. Nakladateľstvo, mechanizmus  ďalšieho fungovania časopisu Diabetes a obezita (Schroner)

2.  Návrh  rozpočtu   (rozpočtová  komisia)  3.  Návrh  textu    priorít  nového  výboru  SDS

( dokument pripravií sekretariat a dá elektronicky pripomienkovať členom výboru SDS), 4.

Schváliť  výšku  finančnej  podpory   Diadoru,  doplatenie  štúdie  Nefriti,  5.Stanovy  SDS

(  Tošerová,  Némethyová)

Podpísaní:  Doc. MUDr Katarína Rašlová,  CSc. predsedníčka SDS,  

                  Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD, vedecká sekretárka  SDS, 

                 Doc. MUDr.Zbyněk Schroner, PhD - podpredseda SDS
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