SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ČINNOSTI SPOLOČNOSTI LEKÁR, A. S.
ZA OBDOBIE OD XXXIV. DO XXXV. 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.
14.12.2018 (prevádzkové otázky, plán vzdelávacích aktivít)
27.10.2018 (schválenie účtovnej uzávierky za r. 2017, vypracovanie výročnej správy,
vypracovanie správy o zámeroch obchodného vedenia spoločnosti )
Na rokovaní R-SLK boli dňa 5.4.2019 prijaté 2 uznesenia:
UR2/05/04/2019
Rada SLK schvaľuje vydávanie nového časopisu SLK s mesačnou periodicitou,
UR3/05/04/2019
Rada SLK schvaľuje obchodnú spoločnosť LEKÁR, a. s., alebo ňou založenú spoločnosť, ako
vydavateľa časopisu SLK,
po ktorých nasledovala rada rokovaní a zasadnutí predstavenstva venovaných príprave
vydávania časopisu - 22.5.2019, 29.5.2019, 27.6.2019, 10.7.2019 (prijaté rozhodnutie
o založení novej spoločnosti Medikom plus, konateľ – MUDr. Šimo).
31.7.2019 (výberové konanie na grafiku, tlač a distribúciu časopisu)
Rada rokovaní s budúcimi potencionálnymi zmluvnými partnermi a inzerentami.
Spoločnosť LEKÁR, a. s. stabilizovala a rozvinula na vyššiu úroveň existujúce partnerské
vzťahy, aj v r. 2019 spolupracovala s NCZI – tentokrát pri realizácii vzdelávacej aktivity
Právne povedomie lekára 2019.
Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2018
bol podľa účtovnej závierky vo výške 18 814 € po zdanení.
Celková daňová povinnosť spoločnosti za r. 2018 bola 5 160,27 €.
Hospodársky výsledok za rok 2018 z titulu projektu ARS CME neobsahuje záväzok voči
SLS za r. 2018. Tento bol vo výške 30 116 € už vysporiadaný. V roku 2018 bol
vysporiadaný záväzok voči SLS z titulu projektu ARS CME za r. 2017 vo výške 26 366 €.
Záväzky spoločnosť LEKÁR, a. s. platí priebežne v lehote splatnosti. Aktuálne pohľadávky
pracovníci vymáhajú priebežne. K starým ohrozeným (nevymožiteľným) pohľadávkam boli
v zmysle zákona vytvorené v roku 2018 opravné položky vo výške 1 009,- €. (Pohľadávky za
r. 2017 boli odpísané ako nevymožiteľné vo výške 8 638,45 €). V ostatných pohľadávkach
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spoločnosť eviduje bez zmeny pohľadávku z titulu trestného činu Martina Lászla vo výške
116 963,- €, ako aj pohľadávku voči Mgr. Dobišovi vo výške 7 213,- €.
Pracovníci LEKÁR, a. s.
V spoločnosti v súčasnosti pracujú 2 pracovníci na plný pracovný úväzok, organizačné
vedenie spoločnosti (funkciu riaditeľa) vykonáva na základe rozhodnutia spoločnosti od mája
2018 predseda predstavenstva spoločnosti.
Havlíková Henrieta – vedie agendu ARS CME, v dôsledku zavedenia povinnosti
deklarovania konfliktu záujmov sa práca na tomto úseku výrazne sťažila a vyžaduje zvýšenú
administratívu aj komunikáciu s organizátormi vzdelávacích aktivít. Vedie tiež agendu
spolupráce s firmou Novartis.
Huml Matej - vedie agendu spolupráce s firmami Sandoz, Glaxo a RZP. Pracuje pri
organizácii a realizácii vzdelávacích aktivít , účastní sa riešení technických a administratívnych záležitostí spoločnosti.
Mgr. Adamišin Michal – ukončil pracovný pomer v spoločnosti v skúšobnej dobe.
Zjara Ján – pracoval v spoločnosti do 31.03.2019 na polovičný úväzok, po rozviazaní pracovného pomeru v ZAP-e, následne rozviazal pracovný pomer aj v spoločnosti LEKÁR, a. s.
Externí spolupracovníci LEKÁR, a. s.:
PhDr. Sisková Eva – na základe dohody o vykonaní práce pracovala pre spoločnosť ako
redaktorka časopisu Medikom.
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. spolupracovala z pozície zamestnanca SLK po
ukončení pracovného pomeru v SLK bola ako externý spolupracovník prizvaná pri
organizovaní workshopu k AD testom a pri pripomienkovom konaní na MZ SR k novele
Vyhlášky MZ SR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho
pracovníka .
LEKÁR, a. s. má uzatvorených na ročnej báze radu DVP, na základe ktorých sa zazmluvnení
pracovníci zúčastňujú pri organizovaní vzdelávacích aktivít na regionálnej úrovni, alebo
pomáhajú pri administratívnych prácach v sídle spoločnosti.
Budova - opravy , údržba
-

-

-

BOZP a PO – pravidelné kontroly a školenia, nevyhnutné opravy
Z dôvodu nutnosti funkčnosti bleskozvodu sme boli nútení pristúpiť k terénnej úprave
dvora (pre vysoký a hustý porast, roky neošetrovaná plocha dvora spôsobila
nedostupnosť pracovníkov kontroly ku bleskozvodu)
v čase začiatku vykurovacej sezóny na jeseň 2018 bola realizovaná oprava kúrenia
(radiátory)
v júni 2019 bolo inštalované klimatické zariadenie v kancelárskych priestoroch firmy,
nakoľko prehrievanie pracovných priestorov vplyvom horúčav významne negatívne
ovplyvňuje pracovné podmienky zamestnancov
web stránka – neustále sa opakujú problémy s napadnutím stránky hackermi,
v dôsledku čoho je web stránka www.lekarnet.sk od mája 2019 nefunkčná. Spoločnosť
využíva
pri
organizovaní
vzdelávacích
podujatí
len
web
stránku
www.podujatiaprelekarov.sk
2

-

e-shop: za zostatkové ceny bola rozpredaná časť skladových zásob odevov

Nákup vybavenia
-

-

bol obmedzený na bežné prevádzkové potreby spoločnosti
klimatizačné zariadenie do kancelárskych priestorov spoločnosti LEKÁR, a. s.
spoločnosť sa sponzorsky podieľala na Lekom Ski 2019 aj Lekom Tour 2019
spoločnosť bude financovať výrobu plastových kartičiek CME pre lekárov aj v roku
2019
Lekár, a. s. uhradil finančné náklady na zlúčenie PC dát Registra SLK a migrácie dát
z Wingu v cene 5 600,-€, čo zabezpečilo vytvorenie spoločného registra lekárov
s registrom CME hodnotenia sústavného vzdelávania
vytvorenie mobilnej aplikácie web stránky v celkovej výške 7 800,- € spoločnosť
schválila, avšak nebola dodnes IT firmou realizovaná

Medikom
-

-

-

Rokovania redakčnej rady Medikom sa pred vydaním každého čísla pravidelne konajú
v sídle Slovenskej lekárskej komory na Račianskej ulici 42/A v Bratislave.
od 1.1.2018 plne hradí LEKÁR, a. s. náklady na časopis Medikom - distribúcia
časopisu, mzda redaktora, odmeny pre výhercov a i. Časť financií získava z platieb za
zverejnenú reklamu.
R-SLK na svojom riadnom zasadnutí 5.4.2019 schválila vydávanie nového časopisu
SLK s mesačnou periodicitou. Za vydavateľa časopisu R-SLK schválila obchodnú
spoločnosť LEKÁR, a. s., alebo ňou založenú spoločnosť
V čase príprav vydávania nového časopisu sa v priebehu roka 2019 ešte uskutočnili
stretnutia so zástupcami spoločnosti Edukafarm, s. r. o. (dňa 8.4.2019 v sídle LEKÁR,
a. s. a dňa 19.6.2019 v sídle SLK na Račianskej ulici). Spoločnou snahou LEKÁR, a. s
a SLK bolo dosiahnuť zmeny vo vizáži časopisu, zmeny v distribúcii časopisu, pri
súčasnom zvýšení počtu vydávaného periodika ročne. Rokovania neboli úspešné
a k 30.6.2019 prišlo dohodou k ukončeniu zmluvy troch partnerov: SLK - LEKÁR, a.
s. a EDUKAFARM, s. r. o. Ukončenie zmluvného vzťahu dohodou umožnilo
pokračovanie vydávania časopisu s nezmeneným názvom Medikom. Prvé číslo
Medikomu vydaného bez účasti Edukafarm je t.č. v štádiu príprav a plánovaná
distribúcia členom SLK je v septembri 2019 ako 3. číslo Medikomu v roku 2019,
LEKÁR, a. s. t.č. realizuje založenie novej spoločnosti Medikom plus, s. r. o., ktorej
predmetom činnosti bude vydávanie časopisu Medikom. Požiadavkou SLK je, aby
ročne bolo vydaných minimálne 8 čísiel periodika, čo je predpokladom dosiahnutia
lepšej informovanosti členov SLK o dianí v SLK, ale aj o dianí v zdravotníctve
celkovo.
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Graf : Porovnanie nákladov na Medikom r. 2016 - 2019
(bez zarátania príjmov z celoročných sponzorských zmlúv
– VÚB, Wüstenrot a Gemerka)

Zmluvní partneri LEKÁR, a. s.
Novartis, s. r. o. – zmluva od 21.2.2018 podpísaná po 6 mesačnom prerušení spolupráce, pre
neplnenie si povinností zo strany LEKÁR, a. s. Naša spoločnosť zabezpečuje administratívne
práce pri vzdelávacích podujatiach.
Úlohy si plníme priebežne, priebežne aj vyhodnocujeme spoluprácu.
Od februára 2019 sme spoluprácu zintenzívnili – spoločnosť Novartis bola partnerom
vzdelávacieho podujatia Preventívna medicína VII. aj VIII., financovala a organizačne sa
spolupodieľala na pilotnom Kurze komunikácie lekár - pacient. V mesiaci máj a jún 2019
bola jedným z 3 partnerov podujatia „Kardiak v ambulancii všeobecného lekára“, ktoré sme
realizovali v 6 mestách a malo pozitívny ohlas. Spoločnosť Novartis bude aj partnerom
podujatia Preventívna medicína IX. Veríme, že v budúcom období sa nám podarí udržať úzku
spoluprácu a vytvoríme spoločne ďalšie vzdelávacie projekty.
Glaxo, s. r. o. – zmluva od 31.5.2018 po temer ročnom prerušení spolupráce. Spoločnosť
LEKÁR, a. s. úspešne prešla výberovým konaním, avšak spolupráca je t.č. na nízkej úrovni,
čo nesporne súvisí s redukciou zastúpenia spoločnosti Glaxo na Slovensku. Spoločnosť
LEKÁR, a. s. zabezpečuje administratívne práce pri vzdelávacích podujatiach.
SANDOZ d. d. – organizačná zložka - zmluva o spolupráci podpísaná 31.7.2018.
Spoločnosť LEKÁR, a. s. zabezpečuje administratívne práce pri vzdelávacích podujatiach.
Spoločnosť Sandoz bola jedným z 3 partnerov podujatia „Kardiak v ambulancii všeobecného
lekára“.
RZP, a. s. - zmluva o spolupráci pri organizovaní vzdelávacích aktivít Neodkladná podpora
životných funkcií podpísaná 22.1.2018, v auguste 2018 bol podpísaný dodatok k zmluve
s prínosom pre LEKÁR, a. s. Pozitívom je, že spoločnosť RZP promptne reaguje na naše
požiadavky o realizáciu školení v mestách podľa ohlasov (požiadaviek) lekárov. V roku 2018
bolo zorganizovaných 27 vzdelávacích aktivít, na ktorých sa zúčastnilo 600 lekárov a v roku
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2019 zatiaľ realizovaných 18 školení s účasťou 308 lekárov a 205 sestier. Školenia majú
pozitívny ohlas, na vysokej odbornej úrovni je aj praktická časť výuky.
Tabuľka č. 1: Školenia NPŽF – r. 2018, 1. polrok 2019
KRAJ

ROK 2018

1. POLROK 2019

Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj

42
149
62
20

0
95
108
24

Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Žilinský kraj

28
155
69
75

61
27
111
87

600

513

SPOLU:

Tabuľka č. 2: Školenia NPŽF – podľa profesií - 1. polrok 2019
KRAJ

POČET ÚČASTNÍKOV

Neodkladná podpora živ. funkcií

Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Žilinský kraj
SPOLU:

za kraj
0
95
108
24
61
27
111
87

z toho lekári
0
65
65
13
35
15
62
53

z toho zdrav. sestry
0
30
43
11
26
12
49
34

513

308

205

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.
LEKÁR, a. s. pri organizovaní vzdelávacích aktivít úzko spolupracuje so Slovenskou
lekárskou komorou, ktorá zabezpečuje ich propagáciu na svojej internetovej stránke, a
rozosielanie hromadných mailingov lekárom. Pracovníci sekretariátu SLK a pracovníci
sekretariátov regionálnych komôr sa zúčastňujú pri registrácii a načítaní kreditov účastníkom
školiacich aktivít.
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LEKÁR, a. s. pokračoval v organizovaní úspešnej série konferencií pod názvom Preventívna
medicína. LEKÁR, a. s. aj v spolupráci s Nadáciou Lekár zorganizoval v tomto období 2
konferencie na tému Preventívna medicína (Preventívna medicína VII. sa konala 20.11. 2018
v Košiciach a Preventívna medicína VIII. sa konala 27.3.2019 v Bratislave. Aktuálne je
pripravovaná konferencia Preventívna medicína IX., ktorá sa bude konať 6.11.2019
v Bratislave). LEKÁR, a. s. realizuje tvorbu samostatných web stránok k jednotlivým
podujatiam, zabezpečuje a financuje nahrávanie prednášok na vybraných vzdelávacích
podujatiach (v období od posledného snemu z konferencií Preventívnej medicíny a podujatia
Kardiak v ambulancii všeobecného lekára). Nahraté prednášky sú následne spracované a
zverejnené na portáli SLK i-med.
Tabuľka č. 3
Vzdelávacie podujatia realizované 9. 2018 - 6. 2019
TERMÍN

NÁZOV AKTIVITY

21.9.2018 - 22.9.2018
5.10.2018 - 6.10.2018

Škola ultrasonografie I. - BRUCHO
Škola ultrasonografie II. - CIEVY

16.11.2018 - 17.11.2018

Škola ultrasonografie III. - KRK, lymfatické uzliny, SKRÓTUM a iné

POČET ÚČASTNÍKOV

16.10.2018
17.10.2018
6.11.2018
20.11.2018
27.3.2019
23.3.2019
24.3.2019
18.5.2019
19.5.2019

Verejné zdravotníctvo je súčasťou našej práce (Trnava)
Verejné zdravotníctvo je súčasťou našej práce (Nitra)
Verejné zdravotníctvo je súčasťou našej práce (Bratislava)
Preventívna medicína VII.
Preventívna medicína VIII.
USG diagnostika v praxi lekára FBLR
USG diagnostika v praxi lekára FBLR
USG diagnostika v praxi lekára FBLR
USG diagnostika v praxi lekára FBLR

46
46
46
42
52
19
141
200
6
5
6
5

12.4.2019
9.4.2019
10.4.2019
11.4.2019
16.4.2019
24.4.2019
25.4.2019
30.4.2019
14.5.2019
4.6.2019
5.6.2019
6.6.2019
11.6.2019
12.6.2019
13.6.2019

Využívanie nástrojov efektívnej komunikácie lekára v praxi
Právne povedomie lekára 2019 (Košice)
Právne povedomie lekára 2019 (Prešov)
Právne povedomie lekára 2019 (Bratislava)
Právne povedomie lekára 2019 (Trnava)
Právne povedomie lekára 2019 (Banská Bystrica)
Právne povedomie lekára 2019 (Trenčín)
Právne povedomie lekára 2019 (Ružomberok)
Právne povedomie lekára 2019 (Nitra)
Kardiak v ambulancii všeobecného lekára (Bratislava)
Kardiak v ambulancii všeobecného lekára (Dolný Kubín)
Kardiak v ambulancii všeobecného lekára (Košice)
Kardiak v ambulancii všeobecného lekára (Banská Bystrica)
Kardiak v ambulancii všeobecného lekára (Trenčín)
Kardiak v ambulancii všeobecného lekára (Žilina)

13
140
94
89
29
43
94
60
61
40
31
87
32
57
59
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2. Plán vzdelávacích aktivít
V nasledujúcom období plánujeme naďalej organizovať tri okruhy vzdelávacích podujatí,
ktoré by mali mať stabilné miesto medzi vzdelávacími podujatiami LEKÁR, a. s.:
- 2 konferencie Preventívnej medicíny ročne. Na jar 2020 pripadne už v poradí 10.
Preventívna medicína a túto by sme radi realizovali telemostom Bratislava - Košice
(finančné náklady na telemost predstavujú temer 10 000 €).
- vzdelávacie podujatie „Právnik v ambulancii všeobecného lekára“ plánujeme
zorganizovať aj v r. 2020 , v súčasnosti prebiehajú rokovania o partnerstve pri tomto
podujatí s poisťovňou Wüstenrot, ktorá zmluvne zabezpečuje právnu ochranu lekárov,
členov SLK
- v spolupráci s firmou RZP plánujeme pokračovať naďalej v školiacich aktivitách
„Neodkladná podpora životných funkcií“
Ambíciou spoločnosti v nasledujúcom období je vytvorenie projektu workshopov po celom
Slovensku s témou „Komunikácia lekár - pacient“, nakoľko vnímame prínosnosť tohto
projektu nielen pre pacientov v zlepšení compliance liečby, ale aj pre lekárov, nakoľko
efektívna komunikácia vedie tiež k zníženiu pracovného zaťaženia lekárov, či zmiernení
syndrómu vyhorenia, s ktorým sa dnes rada lekárov vo svojej praxi stretá. Pri podujatí je
prísľub finančnej účasti Nadácie Lekár a v súčasnosti prebiehajú rokovania aj s ďalšími
potencionálnymi partnermi. Od augusta 2019 prebiehajú rokovania so zástupcami
farmafiriem, s ktorými máme záujem usporiadať najmä regionálne vzdelávacie podujatia napr. Alergik v ambulancii všeobecného lekára, témy s neurologickou a gastroenterologickou
problematikou. Praktickej výuke lekárov sa budeme venovať aj v budúcom období
a rozpracované sú ďalšie Kurzy sonografie s odborným garantom MUDr. Emilom Tvrdíkom,
PhD (brucho, cievy), ktoré organizujeme v Bojniciach, či kurzy sonografie pre lekárov FBLR
s odborným garantom MUDr. Gabrhelom, CSc., organizované v Trenčíne. V prípravnej fáze
je aj organizovanie kurzu magnetickej rezonancie všeobecného zamerania, ktoré by sme radi
realizovali na jar 2020 v Bratislave.
Lekári budú v štádiu príprav o aktivitách informovaní prostredníctvom web stránok
www.lekom.sk a www.podujatiaprelekarov.sk, prípadne aj na novovytvorenej web stránke
LEKÁR, a. s., ktorú budeme postupne riešiť.
Vážime si aktívnu spoluúčasť SLK a pracovníkov Nadácie pri realizácii vzdelávacích aktivít
ako aj finančné príspevky na vzdelávacie podujatia poskytnuté Nadáciou Lekár. Sme radi, že
sa podarila dosiahnuť súhra všetkých zložiek zúčastňujúcich sa na vzdelávaní v rámci SLK
Tabuľka č. 4
Vzdelávacie podujatia: rozpracované - od 9.2019
TERMÍN
20. - 21. 9. 2019
22. - 23. 11. 2019
13. - 14. 12. 2019
15.9.2019
28.9.2019
16. - 17. 11. 2019
6.11.2019

NÁZOV AKTIVITY
ŠKOLA SONOGRAFIE - BRUCHO
ŠKOLA SONOGRAFIE - CIEVY
ŠKOLA SONOGRAFIE - BRUCHO
USG diagnostika v praxi lekára FBLR
USG diagnostika v praxi lekára FBLR
USG diagnostika v praxi lekára FBLR
Preventívna medicína IX.

MIESTO
BOJNICE
BOJNICE
BOJNICE
TRENČÍN
TRENČÍN
TRENČÍN
BRATISLAVA
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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 ARS CME a AD testov.
Tabuľka č. 5
Prehľad počtu formálne posúdených jednorazových vzdelávacích aktivít
– živé podujatia
ROK 2018
Mesiac

Rok 2019
Počet
333
347
454
423
412
228
65
119
389
466
467
228

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
SPOLU:

3 931

Mesiac

Počet
402
383
426
394
447
281
96
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
SPOLU:

2 429

V r. 2017 – spolu: 4 140
Tabuľka č. 6
Prehľad počtu formálne posúdených jednorazových vzdelávacích aktivít – AD testy
ROK 2018
Mesiac
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
SPOLU:

Rok 2019
Počet
37
38
31
35
29
34
24
20
18
28
45
14
353

Mesiac
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
SPOLU:

Počet
30
16
18
25
13
23
9
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
134
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V r. 2017 – spolu: 309
Rada ARS CME :
Členovia Rady ARS CME: 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.
10.5.2019
Rokovanie venované zavádzaniu vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. do praxe. Na rokovaní
bolo schválené zorganizovanie podujatia 10.9.2019 na MZ SR pre firmy a spoločnosti
organizujúce vzdelávacie podujatia. Po ukončení workshopu bude nasledovať informačný
blok venovaný zmenám v hodnotení splnenia podmienok sústavného vzdelávania lekárov
(vyhodnotenie 5 ročných vzdelávacích cyklov, ako aj spôsobu vyhodnocovania v prechodnom
období) pre pracovníkov úseku vzdelávania SLK a pracovníkov RLK. Rada ARS CME sa
zaoberala aj podmienkami kreditovania AD testov (smernica na úpravu kreditácie AD testov),
doručenými dotazmi organizátorov podujatí (kreditácia online vzdelávacích podujatí - Tajpan,
kreditácie aktivít konajúcich sa mimo SR).
4.12.2018
Rokovanie bolo venované zmluve UEMS-EACCME: SLS-SLK Bol predložený a schválený
návrh smernice ARS CME k procesu sledovania a hodnotenia AD testov. Bol schválený
rozpočet a plán činnosti na r. 2019.
2.10.2018
Rokovanie venované predovšetkým pristúpeniu SLK k zmluve SLS s EACCME. Z SLK bol
predložený návrh na deklarovanie konfliktu záujmov, ktorý bol odrokovaný na R-SLK
v septembri 2018 a tiež návrh na schválenie smernice SLK a SLS pre ARS CME k procesu
hodnotenia jednorázových vzdelávacích aktivít (materiál, na ktorom sa pracovalo temer rok
zapracoval dôležité ustanovenia – konflikt záujmov zo strany odborných garantov, vytvorenie
zoznamu odborných hodnotiteľov, základné kritéria hodnotenia, kompetencie jednotlivých
účastniacich sa strán na vzdelávaní). Bola predložená a schválená aj správa o hospodárení ARS
CME.
Na rokovaní bola členmi Rady ARS CMR schválená aj úprava cenníka k procesu sledovania
a hodnotenia úrovne jednorazových vzdelávacích aktivít s účinnosťou od 1.1.2019.
Organizácia podujatí pre vzdelávacie inštitúcie:
25.1.2019 sa v sídle spoločnosti na Dobšinského ulici uskutočnilo stretnutie firiem
realizujúcich vzdelávanie prostredníctvom AD testov, ktoré organizačne zabezpečili
pracovníci LEKÁR, a. s. Stretnutia sa zúčastnilo 18 zástupcov firiem a bolo venované
problematike zmeny pravidlá pri tvorbe AD testov v súvislosti s novou Smernicou pre ARS
CME k procesu sledovania a hodnotenia AD testov prijatou Radou ARS CME dňa 4.12.2018,
zavedeniu Deklarovaniu konfliktu záujmov odbornými garantmi testov a predstaveniu vízie
ARS CME prepojenia portálov s AD testami s portálom CME SLK so zabezpečením
automatického nahrania kreditov za AD testy do kreditného konta lekára.
10.9.2019 – organizuje ARS CME workshop pre inštitúcie účastniace sa na vzdelávaní
lekárov pod názvom: Sústavné vzdelávanie lekárov, kritériá, spôsob hodnotenia sústavného
vzdelávania v zmysle platnej novej vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. Po skončení workshopu
bude vyhradený čas pre pracovníkov úseku vzdelávania SLK a pracovníkov RLK, ktorí sa
9

podieľajú na vyhodnotení splnenia/nesplnenia podmienok sústavného vzdelávania u lekárov
v 5 ročných cykloch (dosiahnutý počet kreditov CME).
Na vypracovaní správy LEKÁR, a. s. spolupracovali:
MUDr. Zuzana Teremová – predsedníčka predstavenstva LEKÁR, a. s.
Matej Huml – spracovanie štatistických údajov a tabuliek – vzdelávacie podujatia, náklady
Medikom, štatistické spracovanie vzdelávania NPŽF.
Henrieta Havlíková – spracovanie štatistických údajov ARS CME

V Bratislave, 8. augusta 2019.

NÁVRH NA UZNESENIE:
Snem SLK berie na vedomie správu Predstavenstva Lekár a.s. o činnosti a hospodárení LEKÁR,
a. s.
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