
Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva 

Nábr.arm.gen.L.Svobodu 9, 814 69 Bratislava 

 

Zápis 

zo schôdze Výboru, ktorá sa uskutočnila dňa 17. apríla 2019 v Jasmíne na Židovskej ul. v Bratislave. 

Prítomní:  Delej, Malovič, Hamar, Meško , Herchelová, Kayser,  Csáderová, Platová , Bartošová. 

 

Schôdzu otvoril  predseda B. Delej a  zároveň členov výboru oboznámil s programom schôdze: 

I. Kontrola úloh z posledného zasadnutia výboru 

II. Komunikácia s Ministerstvom zdravotníctva SR 

III. Kongres SSTL  6.-7.6.2019, Hotel Gate One Bratislava 

IV. Rôzne 

V. Záver 

 

I. Kontrola úloh z posledného zasadnutia výboru 

Splnené: 

- B. Delej a M. Bartošová boli na rokovaní s generálnym riaditeľom sekcie zdravia MZ SR 

11.02.2019. (vidˇbod II.) 

- B. Delej  sa zúčastnil zasadnutia  Lekárskej a dopingovej komisii SOŠV so záverom, že 

vedenie SOŠV je spokojné s činnosťou komisie, ktorá nezasadá a rieši svoju činnosť 

mailovou komunikáciou. 

- Daňové priznanie SSTL za rok 2018 bolo podané a účtovníčke bol zaplatený poplatok za 

spracovanie vo výške 150 Eur z účtu SSTL. 

- D. Meško a M. Bartošová sa zúčastnili 14.2.2019 informatívneho pracovného stretnutia k 

pripravovanému zoznamu zdravotných výkonov ambulantnej a jednodňovej zdravotnej 

starostlivosti na MZ SR. 

- M.Bartošová spracovala prvú informáciu o konaní kongresu telovýchovného lekárstva, 

ktorú rozposlala mailom členom SSTL a informáciu uverejnila na web stránke SSTL. 

- Žiadosť o dotáciu z MŠVVaŠ SR pre SSTL s príslušnými potvrdeniami bola podaná 

15.2.2019. V prvom kole pridelovania dotácií bola dotácia pre SSTL zamietnutá. B.Delej v 



mene SSTL požiadal listom priamo ministerku školstva, vedy, výskumu a športu o 

prehodnotenie stanoviska a pridelenie dotácie z fondu ministerky. 

Úloha trvá: 

- Ž. Csaderová a D. Hamar uhradia poplatok  EFSMA za r.2018 a 2019 t.j. 200 Eur z účtu 

SSTL . 

- Predbežný program kongresu spracujú D. Hamar a M.Bartošová. Prihlášky na aktívnu 

účasť budú posielané na mail: dusan.hamar@fsport.uniba.sk do 30.04.2019. Následne M. 

Bartošová a D. Hamar spracujú program kongresu do 5.5.2019, ktorý bude rozposlaný 

autorom prednášok, členom SSTL a bude uverejnený na web stránke SSTL. 

- M. Bartošová po zostavení programu požiada SLK o pridelenie kreditov CME pre 

kontinuálne vzdelávanie v zdravotníctve pre pasívnu aj aktívnu účasť.  

- D. Hamar zabezpečí odovzdanie časopisu členom SSTL na kongrese SSTL. Ostatné 

časopisy budú odoslané poštou v decembri 2019. 

 

II. Jednanie s Ministerstvom zdravotníctva SR  

B. Delej informoval, že stretnutie na MZ SR prebehlo 11.2.2019. Na rokovaní s generálnym 

riaditeľom sekcie zdravia MUDr. Miroslavom Bdžochom, sa zamerali na liečebno-diagnostickú 

úlohu nášho odboru a požadovali sme vrátiť diagnostiku a liečbu v odbore telovýchovné lekárstvo 

medzi zdravotnú starostlivosť plne hradenú zdravotnou poisťovňou.  

V  prílohe č. 2, časť I nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri 

ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného 

zdravotného poistenia, žiadame vypustiť písm. b).  

Platné znenie nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z.z.:  

Časť I   - Vo vzťahu k chorobám zo zoznamu chorôb sa neuhrádzajú zdravotné výkony podľa katalógu 
výkonov poskytnuté 

b) v certifikovaných pracovných činnostiach telovýchovného lekárstva 

 MZ SR potrebuje konkrétne vyčíslenie, dopad, potrebuje konkrétne podklady k tomu, aby 
avizovanú zmenu mohlo začať riešiť. Medzi najdôležitejšie údaje patrí počet pracovísk a počet 
personálu. Keď ministerstvo dostane potrebné relevantné informácie a údaje, podnikne kroky k 
posúdeniu predložených požiadaviek a vypracovaniu návrhov na riešenie aktuálneho stavu. 

 B. Delej oznámil, že sme si vyžiadali informácie o počte pracovísk z NCZI a požadovanú 
tabuľku vyplnila M. Bartošová za pracovisko KTL LF UK a UNB, tieto údaje sme obratom zaslali na MZ 
SR.  

III.     Kongres SSTL  6.-7.6.2019, Hotel NH Gate One Bratislava 

   Členovia výboru diskutovali o organizácii kongresu, o rozpočte a o programe kongresu. 



 B. Delej požiadal o aktívny prístup pri príprave valného zhromaždenia a pri organizácii volieb, 

kde sa bude voliť  len 7 členný výbor.  

Ž. Csaderová informovala, že Antidopingová agentúra SR pripravila blok prednášok, ale 

nepodarilo sa získať prednášajúcich z Ruskej antidopingovej agentúry.  

V. Kayser navrhol, pozvať na kongres ako čestného hosťa  Doc. Hájkovú a Prof. Komadela. 

Členovia výboru tento návrh jednomyseľne schválili a poverili V. Kaysera a D. Hamara ich 

pozvaním. 

 

IV.   Rôzne  

-  B. Delej predložil na schválenie žiadosť predsedu spoločnosti  FBLR k legislatívnemu 

zaradeniu lekára FBLR do špecializačného štúdia z telovýchovného lekárstva. Členovia výboru túto 

žiadosť jednomyseľne schválili. P.Malovič informoval, že súhlasne stanovisko dal aj ÚTL LF SZU a 

čaká sa na schválenie žiadosti MZ SR. 

-  M. Bartošová  oznámila, že bola doručnená SSTL žiadosť o akreditáciu pracoviska 

telovýchovného lekárstva IMUNOVITAL s.r.o.  B.Delej skonštatoval, že nakoľko MŠVVaŠ SR 

nevyžaduje akreditáciu pracovísk nebude SSTL akreditovať ďalšie pracoviská. Toto stanovisko 

spracuje a odošle M. Bartošová 

-  B. Delej navrhol doplniť na web stránke históriu SSTL, ktorá končí rokom 1998. P. Malovič 

navrhol, že poskytne spracovanú históriu pracoviska KTL LF UK a UNB. D.Hamar bol povený 

dopísaním historie SSTL do r.2019 a jej uverejnením na web stranke SSTL. 

 

V.  Záver  

Nasledujúca schôdza Výboru je  stanovená na 5.6.2019 o 13,OO hod v reštauracii Jasmin na 

Židovskej ul. V Bratislave. 

 

zapísala  :     Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH. 

   MUDr. M. Bartošová      predseda 


