
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ČINNOSTI SPOLOČNOSTI LEKÁR, A.S.   

ZA OBDOBIE OD XXXIII. DO XXXIV. SNEMU SLK 

 

 

Správu predkladá: MUDr. Zuzana  Teremová,  

predsedníčka Predstavenstva spoločnosti LEKÁR, a.s 

 

Zloženie Predstavenstva LEKÁR, a. s. – MUDr. Zuzana Teremová, MUDr. Ján Boldizsár, 

doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD., MUDr. Ernest Sivík, MUDr. Jaroslav Šimo 

Zloženie Dozornej rady LEKÁR, a. s. – MUDr. Valéria Vasiľová, MUDr. Marián Hojstrič, 

MUDr. Noman Ehsan 

 

Rokovania Lekár, a.s.: 

20.10.2017, 15.12.2017, 4.12.2017, 5.12.2017, 9.1.2018 ,7.3.2018 

Elektronické hlasovanie: 

23.11.2017 (manko v pokladni – rozšírenie podania), 27.11.2017(ukončenie mandátnej 

zmluvy s Hammerom), 18.7.2018 (personálne otázky, web)    

 

Spoločnosť LEKÁR, a. s. prešla od ostatného Snemu  SLK zložitým obdobím,  v ktorom sa 

snažila udržať existujúce partnerské vzťahy, získať  partnerstvá nové, stabilizovať chod 

spoločnosti a rozvíjať prácu pri organizovaní vzdelávacích aktivít. Krátko po Sneme sa 

15.11.2017 uskutočnilo spoločné rokovanie Stáleho výboru SLK pre vzdelávanie, Odboru 

vzdelávania SLK, spoločnosti LEKÁR, a.s. a Nadácie LEKÁR, kde bola rozdiskutovaná 

spolupráca a aktívna účasť všetkých zložiek zúčastňujúcich sa na vzdelávaní v rámci SLK, 

nakoľko koordinácia týchto činností je predpokladom na zvýšenie efektivity SLK vo 

vzdelávacom procese lekárov.     

 

Hospodárky výsledok spoločnosti za rok 2017 bol  podľa  účtovnej závierky vo výške 93 141 

€ po zdanení. Súčasťou hospodárskeho výsledku je aj vyplatený záväzok spoločnosti voči 

Slovenskej lekárskej spoločnosti z činnosti ARS CME za r. 2017 vo výške 26 366,12 €.  

 

Celková daňová povinnosť spoločnosti za r. 2017  bola 26 572,66 €.  Predaj  parkoviska 

v súlade s uznesením XXIII. Snemu SLK so ziskom z predaja pozemku 59 294,87 €, daň z 

predaja pozemku činila 12 451,92 €. 

 

Záväzky spoločnosť LEKÁR, a. s. platí priebežne v lehote splatnosti. Pracovníci spoločnosti  

priebežne vymáhajú aj pohľadávky. Pohľadávky za r. 2017 boli odpísané ako nevymožiteľné 

vo výške 8 638,45 € a v roku 2018 evidujeme doposiaľ ako nevymožiteľné pohľadávky vo 

výške 3 540,61 € (k 31.8.2018). 

 

Dňa 11.1.2018 – bola pracovníkmi DÚ Bratislava vykonaná daňová kontrola k nadobudnutiu a 

predaju pozemku (parkovisko Račianska). Boli doložené podklady (aj z r. 2008), ktoré už z 

účtovného hľadiska  nie je povinnosť mať archivované. 

 

Pracovníci LEKÁR, a. s. 
 

28.11.2017 – bola vypovedaná Mandátna zmluva s p. Hammerom. 

 



K 31.12.2017 ukončila JUDr. Dolinková Zuzana v Lekárovi, a. s. pracovný pomer  z dôvodu 

pracovnej vyťaženosti riaditeľa sekretariátu ZAP-u. 

 

V spoločnosti v súčasnosti pracujú 3 pracovníci na plný pracovný úväzok, 1 pracovník na ½ 

pracovný úväzok a 1 na dohodu o vykonaní práce: 

Havlíková H. – vedie agendu ARS CME, 

Huml M.- vedie agendu spolupráce s firmami Novartis a RZP, pracuje pri konkrétnych 

vzdelávacích aktivitách, účastní sa riešení technických a administratívnych záležitostí 

spoločnosti, 

Mgr. Adamišin M.- so skúsenosťami  s organizáciou vzdelávacích aktivít v rámci SZU pracuje 

v spoločnosti od júna 2018 na úväzok 15 hod/týždenne a od 9.2018 na plný úväzok, 

Zjara J. - vedie agendu spolupráce s firmami Glaxo, Sandoz, od 9.2018 administratívne 

zabezpečuje reklamu v Medikome, pracuje pri konkrétnych vzdelávacích aktivitách, účastní sa 

riešení IT a administratívnych záležitostí spoločnosti,  

PhDr. Sisková Eva – na základe dohody o vykonaní práce pracuje pre LEKÁR, a. s. ako 

editorka a redaktorka časopisu Medikom. 

 

17.11.2017 bolo prostredníctvom portálu Profesia vyhlásené výberové konanie na pozíciu 

riaditeľa spoločnosti. Celkom sa prihlásilo 108 záujemcov, na pohovory bolo pozvaných 

celkom 12 uchádzačov. Od 1.2.2018 bola na pozíciu riaditeľa prijatá Ing. Heribanová, aj  vďaka 

ktorej boli v spoločnosti uskutočnené určité pozitívne zmeny,  avšak pri celkovom hodnotení 

práce predstavenstvo dospelo k rozhodnutiu o ukončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe 

k 31.4.2018 (osobná neúčasť pri organizovaní vzdelávacích aktivít a iné). Odvtedy organizačne 

viedla činnosť spoločnosti predsedníčka predstavenstva LEKÁR, a. s. 

 

Externí spolupracovníci LEKÁR, a. s.: 

Pekár Miroslav – grafik 

Šalgovič Martin - nahrávanie a spracovanie prednášok na i-med  

PhDr. Kotrbová Kvetoslava, PhD., MPH, koordinátorka pre spoluprácu SLK a SLS 

v súvislosti s ARS CME, ktorá s LEKÁR, a.s. spolupracuje z pozície zamestnanca SLK 

 

 

Budova - opravy , údržba 

 

- BOZP - kompletizácia dokumentácie a opravy  

- roztriedenie skladových zásob (e-shop): postupný odpredaj odevov a zdrav. potrieb za 

zostatkové ceny,  preexpirovaný zdravotný materiál a dezinfekčné roztoky – riešené 

likvidáciou (spaľovňa, regulovaná skládka odpadov) a následným odpisom  

- zmluva s Telekom na mobilné telefóny, identifikácia chybných platieb, zníženie 

mesačných nákladov 

- 2.2018 – vymaľovanie priestorov a položenie kobercov na 1.poschodí v budove Lekár 

a.s.  

- 8.2018 - výmena domácich telefónov (vstupné telefóny do budovy) 

- v pláne – oprava kúrenia (radiátory) v období začiatku vykurovacej sezóny 

- web stránka – problémy s opakovaným napadnutím stránky hackermi 

 

 

 

 



 

Nákup vybavenia  

 

- bol obmedzený na bežné prevádzkové potreby spoločnosti, pre potreby Lekár a.s. aj 

SLK bola zakúpená laminovačka , záložný zdroj ........... 

- od júla 2018 Lekár, a.s. využíva elektronický spôsob zasielania faktúr (v prevahe 

registrátorov vzdelávacích aktivít )   

- spoločnosť sa sponzorsky podieľala na Lekom Ski aj Lekom tour  

- spoločnosť zabezpečila aj financovala výrobu plastových kartičiek CME pre lekárov 

v cene 2556 €. 

- Predstavenstvo Lekár, a.s. na svojom zasadnutí 7.3.2018 schválilo financovanie 

zlúčenia Registra SLK a migrácie dát z Wingu v cene 5600 € a elektronickým hlasovaní 

zo dňa  25.8.2018 vytvorenia mobilnej aplikácie web stránky v celkovej výške 7800 €.  

-  

Medikom 

 

- Rokovania redakčnej rady Medikom sa pred  vydaním každého čísla pravidelne konajú 

v priestoroch Slovenskej lekárskej komory na Račianskej ulici 42/A v Bratislave. 

- Lekár a.s. od 1.1.2018 plne hradí náklady na časopis Medikom  - distribúcia časopisu, 

mzda redaktora, odmeny pre výhercov a i. Časť financií získava z platieb za zverejnenú 

reklamu, čo však nepokrýva plne náklady na časopis.  

- Vo februári 2018 – bol členmi predstavenstva schválený a vstúpil do platnosti nový 

cenník reklamy a Edičný plán LEKÁR, a. s. 

 

 

Graf: Porovnanie nákladov na Medikom r. 2016 – 2018   

 

 

 

 

 

 



Zmluvní partneri LEKÁR, a. s. 

 

Novartis – zmluva podpísaná 4.11.2016 bola ukončená na jeseň 2017, nakoľko neboli riadne 

plnené podmienky zmluvy zo strany LEKÁR, a. s. Pracovníci spätne dopracovali nerealizované 

zápisy kreditov lekárom za r. 2016 aj  2017, vykonali opravy nesprávne vedenej evidencia 

aktivít a pod. Po opakovaných rokovaniach bola zmluva 21.2.2018 znovu podpísaná. Úlohy 

plníme priebežne, mesačne vyhodnocujeme spoluprácu na internej báze, koncom roka 2018 

vyhodnotíme spoluprácu s partnerom. 

 

Glaxo – po medializácii a článkoch v Plus7dní spoločnosť Glaxo spoluprácu prerušila, 

vyhlásené bolo znovu výberové konanie, k podpisu  novej zmluvy došlo až 31.5.2018. Zmluva 

je na podstatne menej výhodnej úrovni pre LEKÁR, a. s. 

 

SANDOZ – zmluva o spolupráci podpísaná 31.7.2018, realizácia začala v priebehu augusta 

2018. 

 

Pre vyššie menované firmy zabezpečuje LEKÁR,  a. s. administratívne práce pri vzdelávacích 

podujatiach. 

 

RZP, a. s. - 22.1.2018 bola podpísaná zmluva o spolupráci pri organizovaní vzdelávacích 

aktivít Neodkladná podpora životných funkcií. V 1. polroku bolo zorganizovaných 27 

vzdelávacích aktivít, na ktorých sa zúčastnilo 600 lekárov. Priebežne po dohode so zmluvným 

partnerom sme zabezpečili organizáciu v mestách podľa ohlasov (požiadaviek) lekárov. 

Školenia majú pozitívny ohlas. V auguste 2018 bol podpísaný dodatok k zmluve o spolupráci,  

čo predstavuje pre spoločnosť LEKÁR, a. s. ďalší benefit. 

 

NCZI – zmluva na PR priestor v Medikome 2-4/2018 bola podpísaná po zdĺhavom a zložitom 

výberovom konaní. Lekár a.s. zvažuje  širšiu spoluprácu v rámci organizovania vzdelávacích 

aktivít. 

 

 

Tabuľka č.1: Školenia NPŽF – stav k 31.7.2018 

 

KRAJ  POČET 
ÚČASTNÍKOV 

Nitriansky kraj 20 

Žilinský kraj 75 

Banskobystrický kraj 42 

Bratislavský kraj 149 

Trnavský kraj 69 

Trenčiansky kraj 155 

Prešovský kraj 28 

Košický kraj 62 

 

 



 

Organizovanie vzdelávania 

  

 

1. Zrealizované vzdelávacie aktivity 

 

 

LEKÁR, a. s. ako dcérska spoločnosť Slovenskej lekárskej komory pre Slovenskú lekársku 

komoru zabezpečuje naplnenie zákonnej možnosti komory podnikať v oblasti vzdelávania.  

 

Slovenská lekárska komora úzko spolupracuje so svojou dcérskou spoločnosťou LEKÁR, a. s. 

pri organizovaní vzdelávacích aktivít, a to predovšetkým ich propagáciou na svojej internetovej 

stránke, rozosielaním hromadných mailingov lekárom,  ale aj priamou účasťou pracovníkov 

sekretariátu, či pracovníkov sekretariátov regionálnych komôr pri registrácii a načítaní kreditov 

účastníkom školiacich aktivít.  

 

Od ostatného snemu v rokoch 2017 a 2018 LEKÁR, a. s. pokračoval  v organizovaní úspešnej 

série konferencií, ktorých vznik pod názvom Preventívna medicína iniciovala Slovenská 

lekárska komora. LEKÁR, a. s. aj v spolupráci s Nadáciou Lekár zorganizoval v tomto období 

3 konferencie na tému Preventívna medicína (Preventívna medicína IV., Preventívna medicína 

V. a Preventívna medicína VI.). Konferencia Preventívna medicína V., ktorá sa uskutočnila 

9.11.2017, bola po prvýkrát zabezpečovaná ako telemost Bratislava – Košice s rekordnou 

účasťou vyše 400 lekárov, sestier a iných zdravotníckych pracovníkov. Aktuálne je 

pripravovaná konferencia Preventívna medicína VII., ktorá je organizovaná  SLK v úzkej 

spolupráci s SLS, bude sa  konať 20.11.2018 v Košiciach a s využitím samostatnej web stránky 

na tento účel. Už tradične sú prednášky z konferencií Preventívnej medicíny nahrávané 

a následne spracované a zverejnené na portáli SLK i-med. 

 

Tabuľka č.2 

 

Vzdelávacie podujatia realizované 9. 2017 - 5. 2018  

        

TERMÍN                                     NÁZOV AKTIVITY POČET  
ÚČASTNÍKOV 

28.9.2017 Chirurgická konferencia (Bratislava, MZ SR) 64 

4.10.2017 Prevencia a liečba v praxi pediatra NITRA 40 

18.10.2017 
Prevencia a liečba v praxi pediatra 
BRATISLAVA 34 

19.10.2017 Prevencia a liečba v praxi pediatra TRENČÍN 82 

26.10.2017 Prevencia a liečba v praxi pediatra KOŠICE 63 

9.11.2017 Preventívna medicína V. Bratislava 228 

Telemost Preventívna medicína V. Košice 176 

29.1.-2.2.2018 Kurz na doplnenie  vedomostí CME  35 

15.2.2018 Preventívna medicína VI. Bratislava 213 



24.4.2018 Právne povedomie lekára Ružomberok 125 

26.4.2018 Právne povedomie lekára Bratislava 159 

2.5.2018 Právne povedomie lekára Košice 199 

3.5.2018 Právne povedomie lekára Prešov 139 

9.5.2018 Právne povedomie lekára Banská Bystrica 82 

10.5.2018 Právne povedomie lekára Trenčín 170 

16.5.2018 Právne povedomie lekára Trnava 86 

22.5.2018 Právne povedomie lekára Nitra 125 
 

 

 

2. Plán vzdelávacích aktivít 

 

 

Plán vzdelávacích aktivít na šk. rok 2018/2019 bol spracovaný v novembri 2017 pred 

spoločným rokovaním Stáleho výboru SLK pre vzdelávanie, Odboru vzdelávania SLK, 

spoločnosti LEKÁR, a.s. a Nadácie Lekár XI.2017. Upravený bol v auguste 2018, nakoľko 

Lekár a.s. nadviazal spoluprácu s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, fi. 

Egis a fi. Zentiva a v prípravnej fáze sú rokovania aj s ďalšími  firmami. Plán vzdelávacích 

aktivít je pracovnou verziou LEKÁR, a. s. Lekári budú v štádiu príprav o aktivitách 

informovaní prostredníctvom web stránky www.lekom.sk a www.lekarnet.sk. 

 

 

Tabuľka č.3  

Vzdelávacie podujatia  :  rozpracované - od 9.2018  
 

TERMÍN                                     NÁZOV AKTIVITY 
Miesto 

21.-22.9.2017 Škola ultrasonografie - BRUCHO  BOJNICE 

5.10.-6.10.2018  Škola ultrasonografie - CIEVY  BOJNICE 

16.10.2018 Verejné zdravotníctvo je súčasťou  našej práce TRNAVA 

17.10.2018 Verejné zdravotníctvo je súčasťou našej práce NITRA 

6.11.2018 Verejné zdravotníctvo je súčasťou našej práce BRATISLAVA 

16.11.-17.11.2018 Škola ultrasonografie - KRK, LU, SCROTUM  BOJNICE 

20.11.2018 Preventívna medicína VII. KOŠICE 

 
3. ARS CME 

 

 

LEKÁR, a. s.  administratívno-technicky, priestormi aj personálne zabezpečuje činnosť ARS 

CME, poradného orgánu SLK a SLS na priebežné sledovanie a posudzovanie úrovne 

jednorazových vzdelávacích aktivít (živých podujatí a AD testov).  

http://www.lekom.sk/
http://www.lekarnet.sk/


 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č.4 

Prehľad počtu formálne posúdených jednorazových vzdelávacích aktivít 

– živé podujatia 

 

ROK 2017 Rok 2018 

Mesiac Počet Mesiac Počet 

Január 275 Január 333 

Február 483 Február 347 

Marec 559 Marec 454 

Apríl 371 Apríl 423 

Máj 410 Máj 412 

Jún 286 Jún 228 

Júl   63 Júl   65 

August 108 August n/a 

September 433 September n/a 

Október 497 Október n/a 

November 434 November n/a 

December 221 December n/a 

          SPOLU:                                   4 140           SPOLU:                                  2 262 

 

 

Tabuľka č.5  

Prehľad počtu formálne posúdených jednorazových vzdelávacích aktivít – AD testy 

 

ROK 2017 Rok 2018 

Mesiac Počet Mesiac Počet 

Január 41 Január 37 

Február 18 Február 38 

Marec 29 Marec 31 

Apríl 19 Apríl 35 

Máj 36 Máj 29 

Jún 30 Jún 34 

Júl 10 Júl 24 

August 22 August n/a 

September 19 September n/a 

Október 30 Október n/a 

November 38 November n/a 

December 17 December n/a 

          SPOLU:                                    309           SPOLU:                                   228 

 

 
 



Rada ARS CME 

Zloženie: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.; Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.; prof. 

MUDr. Peter Krištúfek, PhD.; doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.; doc. MUDr. Marián Vician, 

CSc.; MUDr. Zuzana Teremová  

 

Rokovania ARS CME :  

Od ostatného  snemu SLK zasadala Akreditačná rada celkom 3- krát  

 

15.11.2017  

Rokovanie venované situácii  v LEKÁR, a. s. po personálnych zmenách, finančné 

vyhodnotenie r. 2016, priebežné výsledky činnosti aj financovanie za r. 2017, informácie 

o aktivitách EACCME (a UEMS)  a novelizácie  smernice ARS CME. 

 

5.12.2017  

Rokovanie venované predovšetkým  dopracovaniu  smernice ARS CME. 

 

4.5.2018  

Rokovanie venované - vyhodnoteniu roku 2017, plán aktivít na r. 2018 a  Zmluve o pristúpení 

SLK k EACCME. 

 

 

Na vypracovaní správy LEKÁR, a. s. spolupracovali: 

 

MUDr. Zuzana Teremová – predsedníčka predstavenstva LEKÁR, a. s. 

Matej Huml – LEKÁR, a. s. (údaje o jednorazových vzdelávacích aktivitách RZP, a.s.)  

Henrieta Havlíková – špecialistka LEKÁR, a.s. zodpovedná za formálne posúdenie 

a spracovanie žiadostí o uverejnenie jednorazovej vzdelávacej aktivity 

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH – špecialistka SLK pre koncepčné záležitosti 

 

 

 

V Bratislave, 3. septembra 2018. 

 

 

 

 

NÁVRH NA UZNESENIE: 

Snem SLK berie na vedomie správu Predstavenstva LEKÁR, a. s. o činnosti 

a hospodárení LEKÁR, a. s.  

 


