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

ZA OBDOBIE OD XXXV. DO XXXVI. 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 obchodnej spoločnosti LEKÁR, a. s. 

 

Od ostatného snemu SLK členovia predstavenstva spoločnosti LEKÁR, a. s. komunikovali 

predovšetkým mailovo. Predseda spoločnosti pravidelne informuje členov predstavenstva 

o plánovaných aktivitách a hospodárení v spoločnosti.  

 

Elektronické hlasovanie:  

 

- Zmluvy o organizovaní vzdelávacích podujatí podľa §42 - zabezpečenie pre vzdelávacie 

inštitúcie aj pre farmaceutické spoločnosti  

- zakúpenie  WebinarJam k organizovaniu online vzdelávacích podujatí  

- schválenie zakúpenia a odpredaja OOP pre RLK 

- príspevok spoločnosti LEKÁR, a. s. na Medikom  (so započítamním mzdových nákladov) 

- úhrada ekonomickej kontroly „kalkulátora nákladov PZS“ 

- Zmluva o implementácii a podpore systému vzdelávania, webovej stránky a mobilnej 

aplikácie (Allio)- v sume 29 900 € 

- odkúpenie pozemkov Veterná Poruba od Slovenského pozemkového fondu (rozloha 

193m2, v celkovej cene  5029,58 €) 

 

16.6.2020 – rokovanie predstavenstva LEKÁR, a. s., schválenie účtovnej uzávierky za r. 2019 

13.5.2021 - rokovanie predstavenstva LEKÁR, a. s., schválenie účtovnej uzávierky za r. 2020 

 

Členovia predstavenstva sa aktívne podieľajú na rokovaniach s  partnermi LEKÁR, a. s.  

Hospodársky výsledok spoločnosti za rok  2019 

bol  podľa  účtovnej závierky vo výške 66 047,47  € po zdanení. 

Celková daňová povinnosť spoločnosti za r. 2019  bola 17 953,27 €.   

Hospodársky výsledok za rok 2019 z titulu projektu ARS CME neobsahuje záväzok voči SLS  za r. 

2019. Tento bol  vo výške 41 229,62 € už vysporiadaný.  

Vyšší zisk oproti roku 2018 je podmienený aj skutočnosťou, že v r. 2018, bola realizovaná úhrada 

podielu SLS z ARS CME za r 2017 aj r. 2018. 

 

Hospodársky výsledok spoločnosti za rok  2020 

bol  podľa  účtovnej závierky vo výške 53 328,62 € po zdanení. 

Celková daňová povinnosť spoločnosti za r. 2020  bola 14 304,11€.   

Hospodársky výsledok za rok 2020 z titulu projektu ARS CME neobsahuje záväzok voči 

SLS  za r. 2020, nakoľko tento už bol vysporiadaný a na účet SLS bola prevedená suma 

42 516,71€ , napriek podstatne nižšiemu počtu vzdelávacích podujatí v r. 2020 – je suma 

vyššia než v roku 2019 nakoľko veľká časť podujatí mala celoslovenský charakter (webináre). 

Záväzky spoločnosť LEKÁR, a. s. platí priebežne v lehote splatnosti. Aktuálne pohľadávky 

pracovníci vymáhajú priebežne. K starým ohrozeným (nevymožiteľným)  pohľadávkam boli 
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v zmysle zákona vytvorené v roku 2019 opravné položky vo výške 2 078,57 € , v roku 2020 opravné 

položky v sume 827,40 €. 

V ostatných pohľadávkach spoločnosť eviduje pohľadávku z titulu trestného činu Martina 

Lászla vo výške 116 506,66 €. Z tejto sumy uhradil v roku 2019: 456,- €, v roku 2020 

neuhradil nič  a v roku 2021 uhradil v 3 splátkach spolu 1216 €. 

13.5.2021 spoločnosť LEKÁR, a. s. podala na Okresný súd v Bratislave I: Návrh na vydanie 

rozhodnutia, že odsúdený sa neosvedčil. 

V evidencii pohľadávky vo veci manka v pokladni voči  Mgr. Dobišovi vo výške 7 213,- € 

neprišlo k žiadnej úhrade. 

Zamestnanci obchodnej spoločnosti  LEKÁR, a. s. 

V spoločnosti naďalej pracujú na plný pracovný úväzok 2 pracovníci. Organizačné vedenie 

spoločnosti (funkciu riaditeľa) vykonáva na základe rozhodnutia spoločnosti od mája 2018 naďalej 

predseda predstavenstva spoločnosti. 

Havlíková Henrieta – vedie agendu ARS CME, prihlasovanie a zaraďovanie aktivít do kalendára 

vzdelávacích podujatí, kontrolu a odsúhlasenie počtu kreditov za vzdelávacie podujatia, kontrolu 

plnenia  povinnosti deklarovania konfliktu záujmov prednášajúcich, resp. garantov vzdelávacieho 

podujatia. V súvislosti s Covid pandémiou sú vzdelávacie aktivity vo väčšom rozsahu organizované 

online formou, čo so sebou prinieslo aj pre pracovníkov ARS CME nutnosť zvýšenej komunikácie 

s organizátormi podujatí, vzhľadom na novoprijaté pravidlá pre organizovanie online podujatí Radou 

ARS CME.  

Vedie agendu spolupráce s firmou Novartis.  

Huml Matej - pracuje pri organizácii a  realizácii všetkých vzdelávacích aktivít, spravuje We-

binarJam, realizuje online vzdelávacie podujatia. Vykonáva prácu web editora stránky LEKÁR, a. s. 

Účastní sa riešení technických a administratívnych záležitostí spoločnosti. 

Sumarizuje a pripravuje podklady pre účtovnú firmu Spoleko.  

Vedie agendu spolupráce s firmami Sandoz, Glaxo a RZP.  

Bc.Suchaneková Alexandra -bola prijatá do spoločnosti LEKÁR, a. s. v októbri 2020, teda počas 

pandémie Covid -19. Cieľom bolo, aby sa počas tohto (na prácu redukovaného obdobia) kompletne 

zapracovala a po skončení pandémie sa stala plnohodnotnou členkou tímu. Okrem participácie na 

príprave vzdelávacích podujatí pracovala ako asistentka Rady ARS CME a vykonávala 

administratívne práce pre spoločnosť. Vo februári 2021 dala však výpoveď a pracovný pomer bol 

k 31.3.2021 ukončený . 

MUDr. Teremová Zuzana - vykonáva vedenie spoločnosti, organizuje a vedie rokovania s partnermi 

spoločnosti. Zabezpečuje zmluvy s partnermi pri realizácii podujatí, získavanie nových partnerov 

spolupracujúcich so spoločnosťou LEKÁR, a. s. Priamo sa zúčastňuje na realizácii vzdelávacích 

podujatí. Vedie agendu rokovaní spoločností a agendu rokovaní ARS CME. Spolupodieľa sa na 

úprave web stránky a pod. 

Je zodpovedná za zavádzanie výsledkov rokovaní orgánov spoločností LEKÁR, a. s. ako aj Rady ARS 

CME do praxe. Je zodpovedná  za realizáciu uznesení R-SLK a P-SLK viažucich sa spoločnosť 

LEKÁR, a. s.  

 

Počas zložitého obdobia pandémie pracovali zamestnanci formou home office, ale aj čerpali 

dovolenku . Z dôvodu významnej redukcie počtu vzdelávacích podujatí v rámci SR - administrácia 

ARS CME, ale aj administrácia v rámci partnerských zmlúv ( RZP, Novartis, Zentiva) významne 

poklesla. LEKÁR, a. s. realizoval od marca 2021 živé podujatia v minimálnom množstve. 

V spolupráci so spoločnosťou Spoleko bola vypracovaná žiadosť o finančnú podporu štátu v rámci 

pandémie. Napriek zhoršenej finančnej bilancii spoločnosti - v dôsledku v tom období realizovanej 

kúpy a predaja OOP cestou LEKÁR, a. s. pre regionálne lekárske komory boli však možnosti získania 

finančných prostriedkov od štátu formou sociálnej pomoci (viazané na príjmy spoločnosti) značne 

redukované . Štátna pomoc bola poskytnutá v roku 2020 v celkovej výške 2340 €  . V roku 2021 bola 
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štátna pomoc realizovaná podľa Opatrenia 3A- teda ako príspevok na mzdu zamestnanca pri redukcii 

odpracovaných hodín z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnávateľa  

 Externí spolupracovníci LEKÁR, a. s.: 

Advokátska kancelária ŠKODLER & PARTNERS, s. r. o. 

poskytuje v plnom rozsahu potrebný právny servis pre spoločnosť LEKÁR, a. s. 

Pekár Miroslav – grafik 

Šalgovič Martin - nahrávanie a spracovanie prednášok/ webinárov  na www.lekarnet.sk , resp. na i-

med . 

SPOLEKO, s. r. o. - účtovná spoločnosť, vedie kompletnú evidenciu a spracovanie účtovných 

podkladov. 

 

LEKÁR, a. s. má uzatvorených na ročnej báze rad  DVP, na základe ktorých sa zazmluvnení 

pracovníci sekretariátov RLK zúčastňujú pri organizovaní vzdelávacích aktivít na regionálnej úrovni.  

Pri organizovaní Preventívnej medicíny sa zúčastňujú pravidelne aj pracovníci sekretariátu SLK 

a pracovníčka Nadácie Lekár, ktorí ako priami organizátori podujatia vykonávajú túto činnosť v rámci 

pracovného pomeru v SLK.  

 

LEKÁR, a. s. má zazmluvnených aj pracovníkov na DVP, DPČ, ktorí  pomáhajú pri administratívnych  

prácach v sídle spoločnosti.   

Trechová Mária – v roku 2019 a 2020 vykonávala činnosť spojenú s vydávaním časopisu Medikom: 

oslovuje stálych inzerentov, sumarizuje podklady k inzercii pre tlač aj k fakturácii. Okrem toho sa 

zúčastňuje pri živých vzdelávacích podujatiach , moderuje webináre a vykonáva administratívne práce 

podľa  aktuálnych potrieb spoločnosti. 

Kunstová Ivana - vykonáva administratívne práce podľa potrieb spoločnosti, zapisovanie kreditov 

z online podujatí organizovaných našou spoločnosťou a tiež sa zúčastňuje pri živých vzdelávacích 

podujatiach. 

Mgr. Sebíň Ľubica – priebežne, podľa potrieb spoločnosti sa v uplynulom období  spolupodieľala na 

realizácii webinárov. 

Ing. Potučková Jana - pracuje na DVP od júna 2021. Bola poverená spracovaním programu a 

organizačným zabezpečením podujatia Preventívna medicína XI. 

 

Spoločnosť má uzatvorené provízne zmluvy ( formou DVP, či formou fakturačnou) k získavaniu 

inzerentov v časopise Medikom, či partnerov k realizovaným vzdelávacím podujatiam.  

 

Budova - opravy , údržba 

 

- BOZP a PO – pravidelné kontroly a školenia, nevyhnutné opravy 

- pravidelná kontrola kotla , hromozvodu , a pod.  

- oprava/výmena pokazených  dverí na 1. podlaží budovy 

- oprava sociálnych zariadení prislúchajúcich k veľkej zasadačke (2. podlažie) 

- oprava alarmu vstupných dverí    

- pravidelná údržba dvora prislúchajúceho k budove  

- servis klimatizačného zariadenia  

 

Nákup vybavenia  

 

- bežné prevádzkové potreby spoločnosti 

- spoločnosť sa sponzorsky podieľala na Lekom Ski 2020 sumou 600 € (zakúpené boli 

lyžiarske šatky)  keďže sa podujatie nakoniec vzhľadom na epidemiologickú situáciu 

nekonalo, zakúpené veci využije SLK neskôr, pri inej aktivite   

- plánované vytvorenie mobilnej aplikácie web stránky v celkovej výške 7 800,- € sa 

nepodarilo realizovať, nakoľko IT dodávateľ nemal dostatočný počet zamestnancov, aby 

takýto projekt mohol byť realizovaný ( peniaze boli vrátené ) 

http://www.lekarnet.sk/
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- zakúpenie (predlženie)  ročnej  licencie na Webinar Jam  

- zakúpenie Dátového úložiska Synology DiskStation ( po rozviazaní zmluvy s RKD ) 

 

Web stránka  

- nová web stránka www.lekarnet.sk  bola uvedená do prevádzky 5.1.2020, ponechali sme 

pôvodný názov stránky. Hostingová spoločnosť  bola zmenená , teraz je WebHouse, s. r. o.   

- dôležité je, že od januára 2020 sa podarilo udržať stránku nepretržite vo funkčnom stave, 

eliminovať predchádzajúce opakované zavírenie a znefunkčnenie web stránky 

- údaje na web stránke postupne aktualizujeme 

- realizujeme tiež postupné úpravy vizuálu web stránky, aby bola pre užívateľov prehľadná  

- v položke „ARS CME“ sú sústredené všetky  informácie ARS CME, o organizácii 

vzdelávania: legislatívne predpisy, smernice SLK, podmienky realizácie vzdelávacích 

podujatí schválených Radou ARS CME, cenníky akreditácie podujatí  

-  LEKÁR, a. s. využíva pri organizovaní vzdelávacích podujatí aj web stránky  

www.podujatiaprelekarov.sk a www.preventivnamedicína.sk. Tieto stránky sú využívané 

pri realizácii väčších projektov. 

 

Osobné ochranné prostriedky  

v mesiaci apríl - máj 2020 prostredníctvom spoločnosti LEKÁR, a. s. realizovaný nákup 4300 ks 

osobných ochranných prostriedkov pre lekárov od spoločnosti. Winfair, s. r. o. v celkovej výške        

19 866,00 €. Odpredaj OOP bol realizovaný prostredníctvom sekretariátov RLK, s využitím VRP 

spoločnosti LEKÁR, a. s. k tomuto účelu zriadenej, event. fakturáciou OOP  regionálnym lekárskym 

komorám.  

Tabuľka č. 1:     Kúpa OOP a predaj cez RLK 

  

  

Počet ks 

objednaných  

PRESUN

Y 

respirátoro

v  

Počet 

predaných 

ks 

Tržba VRP    

 

 

RLK Bratislava 200 0 0 0 úhrada faktúry  

RLK Banská 

Bystrica 
700 -100 231 

1 067,22 € 

VRP +       

úhrada faktúry 
 

RLK Trnava 400 0 400 1 848,00 € VRP  

RLK Žilina 500 0 0 0 úhrada faktúry  

RLK Košice 
1500 

plus 40 z 

BB 
1540 

7 114,80 € VRP 
 

RLK Prešov 
500 

plus 60 z 

BB 
560 

2 587,20 € VRP 
 

RLK Nitra 400 0 400 1 848,00 € VRP  

sekretariát SLK 100 0 0 0 úhrada faktúry  

RLK Trenčín 0 0 0 0 -  

  

SPOLU : 

4300 ks,  na 

základe 

objednávky 

RLK 

  

SPOLU 

reálne 

predaných 

ks na 

všetkých 

RLK: 3131 

TRŽBA 

SPOLU  

VRP:                 

14 465,22€ 

  

 

 

 

 

http://www.lekarnet.sk/
http://www.podujatiaprelekarov.sk/
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e-shop 

- za zostatkové ceny bola rozpredaná časť skladových zásob odevov  

- koncom roka 2019 bola realizovaná likvidácia preexspirovaných zdravotníckych 

a hygienických potrieb zo skladových zásob  

- v e-shope je ešte stále v evidencii tovar v hodnote 13 710,93 €  

 

Medikom 

 

- v roku 2019 vyšlo celkom 5 čísiel Medikomu, pričom od septembra 2019 boli vydané čísla 

časopisu za spolupráce SLK a LEKÁR, a. s.  

- v r. 2020 bolo vydaných celkovo 8 čísiel Medikomu, v letnom období bolo vydané 

dvojčíslo 4+5/ 2020, v roku 2021 zatiaľ vydaných 5 čísiel (vrátane letného dvojčísla) 

- SLK zabezpečuje prostredníctvom Mgr. Závodskej Nancy (šéfredaktorky časopisu)  

a redakčnej rady Medikomu náplň časopisu, uhrádza mzdové náklady šéfredaktorky  

- LEKÁR, a. s. zabezpečuje vydávanie časopisu po stránke organizačno-technickej, ako aj 

hradí náklady na časopis: náklady na zasadnutia redakčnej rady (cestovné členom RR) 

úhrada  úprava grafiky, tlač a distribúcia časopisu, odmeny pre výhercov a i. LEkÁR a.s. 

refundoval SLK polovicu mzdových nákladov šéfredaktorky časopisu.  

- len malú časť príjmov sa podarilo získať z platieb za zverejnenú reklamu. Uzatvorená 

provízna zmluva s Ing. Drobenom  nenaplnila očakávania. V  období 9.2019  - 4.2020 

zabezpečená inzercia  prostredníctvom tejto zmluvy celkovo v objeme 7700 €, pričom  

z príjmu bolo následne vyplatených na základe províznej zmluvy 20% .   

- SLK dotovala v uplynulom období vydávanie časopisu Medikom (UR21/04/10/2019) 

sumou 30 000 €. Tento príspevok bol použitý na vydávanie časopisu v roku 2019 vo výške:  

18820,84 € a zvyšok vo výške 11179,16 € v roku 2020. 

- zvažované vytvorenie novej spoločnosti Medikom plus, s. r. o., ktorej predmetom činnosti 

by malo byť len  vydávanie časopisu Medikom zatiaľ nebolo realizované z dôvodu 

 personálneho zabezpečenia a financovania nákladov periodika Medikom.  

 

Medikom vychádza od r. 2019 vo vyššej frekvencii, čo je predpokladom dosiahnutia lepšej 

informovanosti členov SLK o dianí v SLK, ale aj o dianí v zdravotníctve celkovo . Napriek 

vyšším finančným nákladom je udržanie vydávania časopisu SLK iste pre členov SLK 

významným benefitom.  

Graf 1: Financovanie časopisu Medikom 2016 - 2020 
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V grafe sú zahrnuté : 

- všetky priame náklady (tlač, distribúcia, grafické spracovanie, spracovanie tajničky, odmeny 

pre riešiteľov tajničky (mimo čerpaných zo zásob predmetov LEKÁR, a. s.) náklady k odosielaniu 

povinných výtlačkov , odmena pracovníka - DVP 

- príjmy z inzercie v jednotlivých číslach 

- platby za distribúciu časopisu ( do 12.2017 – cestou refundácie SLK ) 

V grafoch nie sú zahrnuté: 

- príjmy od príjmy od partnerov/inzerentov uhrádzaných 1x ročne vo fixnej sume dotačný 

príspevok SLK vo výške 30 000 €, nakoľko bol účtovne rozdelený do 2 rokov 

 

 

Graf 2: Náklady a príjmy pri financovaní časopisu MEDIKOM za r. 2020  

 

 
 

Tabuľka 2, 3, 4, 5: Financovanie časopisu Medikom r. 2020-  rozbor 

  

   Rozdiel:   

MEDIKOM 1 -10151,13 

MEDIKOM 2 -9749,1 

MEDIKOM 3 -10027,32 

MEDIKOM 4-5 -10870,11 

MEDIKOM 6 -8328,59 

MEDIKOM 7 -4703,96 

MEDIKOM 8 -9818,05 

SPOLOČNÉ VÝDAJE v r. 2020 -20047,05 

SPOLU (strata): -83 695,31 
 

    

Príjmy - ročné zmluvy inzercie Názov spoločnosti Suma  
REKLAMA VÚB 18256,66  
REKLAMA WÜSTENROT 8333,33  
REKLAMA BUDIŠ 8000,00  
Spolu   34589,99  
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SLK    

SLK /30000 - 18820,84/R.2019   11179,16  
SLK – dotácia v r. 2020   11179,16  

    

    

   

   

strata   -83695,31 

VÚB, Wüstenrot, Budiš 34589,99 

SLK (príspevok) 11179,16 

   

 ROZDIEL :  -37926,16 

 

Z podrobnej analýzy financovania Medikomu (so zohľadnením všetkých príjmov a výdajov 

súvisiacich s periodikom) je zrejmé, že spoločnosť LEKÁR, a. s. prispela na vydávanie časopisu 

v roku 2020 sumou 37 926,16 €. 

 

Zmluvní partneri LEKÁR, a. s. 

 

Novartis, s. r. o.  – zmluva od 21.2.2018. SLK v súlade s §42 zákona 578/2004 zabezpečuje 

organizačné zabezpečenie aktivít sústavného  vzdelávania a LEKÁR, a. s. administratívne práce pri 

vzdelávacích podujatiach. Úlohy si plníme priebežne, priebežne aj vyhodnocujeme spoluprácu.  

Nad rámec dlhodobej zmluvy spoločnosť Novartis participovala ako partner na podujatí Preventívna 

medicína IX. a  X., či Kardiak v ambulancii všeobecného lekára 2020 , ktorého pokračovanie 

pripravujeme aj v r. 2021. 

Spolupráca je korektná a veríme, že sa nám podarí v budúcnosti spoločne realizovať ďalšie 

vzdelávacie projekty.  

 

Glaxo, s. r. o. – zmluva od 31.5.2018 , súvisí s organizačným zabezpečením aktivít sústavného  

vzdelávania v súlade s §42 zákona 578/2004. V uplynulom období sa významne redukoval počet 

vzdelávacích aktivít so spoluúčasťou spoločnosti Glaxo, v miere zodpovedajúcej redukcii zastúpenia 

spoločnosti Glaxo na Slovensku. Poslednú vzdelávaciu aktivitu realizovala spoločnosť v júni 2020  

a v októbri 2020 bola vzájomná spolupráca ukončená.  

 

SANDOZ d. d. – organizačná zložka - zmluva o spolupráci podpísaná 31.7.2018. Pre spoločnosť 

SANDOZ zabezpečujeme aktivity organizačne  v súlade s §42 zákona 578/20004. Spoločnosť  bola 

partnerom projektu regionálnych vzdelávacích podujatí s názvom „Kardiak v ambulancii všeobecného 

lekára 2020 “. 

 

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. školiace aktivity sú realizované v súlade s celoročným plánom, pričom RZP, a. s.  aktualizuje 

a upravuje plán školení podľa našich požiadaviek na základe ohlasov lekárov. Školenia majú vysokú 

odbornú úroveň v teoretickej aj praktickej časti výuky. Počas pandémie počet školiacich aktivít bol 

výrazne redukovaný a v roku 2021 organizuje RZP. a. s. vzdelávacie podujatia NPŽF len 

v Trenčianskom kraji (kde spoločnosť sídli ) za obmedzených podmienok. 

 

 

 

Tabuľka č.6 : Školenia NPŽF – r. 2018, 2019, 2020 a 1. polrok 2021 
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KRAJ ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020 1. POLROK 2021 
 

   

Banskobystrický kraj 42 63 0 0  

Bratislavský kraj 149 120 0 0  

Košický kraj 62 156 50 0  

Nitriansky kraj 20 114 0 0  

Prešovský kraj 28 113 0 0  

Trenčiansky kraj 155 67 47 27  

Trnavský kraj 69 144 77 0  

Žilinský kraj 75 157 27 0  

SPOLU: 600 934 201 27  

 

 

NCZI -  

Spolupráca SLK, LEKÁR, a. s. a  NCZI je zameraná na informovanie lekárov o činnosti NCZI 

prostredníctvom platených PR článkov v Medikome, ale aj prednáškami na podujatiach 

organizovaných našou spoločnosťou (Preventívna medicína X., Právne povedomie lekára). 

 

Organizačné zabezpečenie vzdelávacích podujatí podľa § 42 zákona 578/20004 

 

V priebehu roku 2020 spoločnosť LEKÁR, a. s. sprostredkovala organizačné zabezpečenie 

vzdelávacích podujatí SLK  v súlade s § 42 zákona 578/20004 pre farmaceutické spoločnosti 

a vzdelávacie inštitúcie . Podpísaných bolo celkom 40 zmlúv , vo forme jednorazových a rámcových 

zmlúv (na opakovanú spoluprácu) pri organizovaní vzdelávacích aktivít. Práca spoločnosti LEKÁR, a. 

s. súvisí s  administratívnym spracovaním  a kontrolu úrovne vzdelávacích podujatí. 

 

 
Tabuľka č. 7, 8.: Organizačné zabezpečenie podujatí podľa §42 

 

Rok 2020 

Typ zmluvy 
počet zazmluvnených 

firiem 
počet zmlúv 

Rámcové zmluvy 23 23 

Jednorazové zmluvy 6 17 

Spolu 29 40 

 
1. polrok 2021 
 

Typ zmluvy 
počet zazmluvnených 

firiem 
počet zmlúv 

Rámcové zmluvy 29 29 

Jednorazové zmluvy 22 27 

Spolu 51 56 

 

 

 

 

Organizovanie vzdelávacích podujatí :    
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1. Realizované vzdelávacie aktivity 

 

LEKÁR, a. s. ako dcérska spoločnosť Slovenskej lekárskej komory pre SLK zabezpečuje naplnenie 

zákonnej možnosti komory podnikať v oblasti vzdelávania.  

Pripravované vzdelávacie podujatia sú zverejňované a propagované nielen na web stránkach 

spoločnosti LEKÁR, a. s. www.lekarnet.sk a www.podujatia.sk, či www.preventivnamedicina.sk, ale  

aj na web stránke SLK www.lekom.sk. Do augusta 2020 zabezpečovali  rozosielanie hromadných 

mailingov, informujúcich o vzdelávacích podujatiach lekárov,  pracovníci sekretariátu SLK. Po 

odsúhlasení Radou SLK a podpise zmluvy  vykonávajú túto činnosť aj poverení pracovníci LEKÁR, 

a. s. Pracovníci sekretariátu SLK a pracovníci sekretariátov regionálnych komôr sa zúčastňujú pri 

registrácii a načítaní kreditov účastníkom „živých“ školiacich aktivít.  

Spoluprácu LEKÁR, a. s., SLK a Nadácie Lekár  prezentujeme na podujatiach symbolicky spoločným 

rollupom, ktorý je umiestnený tiež na web stránke www.lekarnet.sk. Dosiahnutá súhra všetkých 

zložiek zúčastňujúcich sa na vzdelávaní v rámci SLK je predpokladom ďalšieho úspešného rozvoja 

aktivít na poli vzdelávania lekárov. 

 

          LEKÁR, a. s. v uplynulom období pokračoval  v organizovaní vzdelávacích podujatí. 

         Vzdelávacie podujatia rozpracované na jarné obdobie 2020 vzhľadom na epidemiologickú 

situáciu nemohli byť realizované. Aj naša spoločnosť  v tomto období čelila rade problémov - bolo 

nutné vykonať množstvo úkonov, zrušenie rezervácií hotelov, či konferenčných priestorov, rušenia 

mnohých  objednaných činností. Bola to neľahká a hlavne smutná práca. Prevahu podujatí sme 

presunuli na jeseň 2020, časť z nich sa však následne muselo aj tak realizovať online formou pre 

nástup druhej vlny pandémie.   

V marci 2020 aj naša spoločnosť zmenené podmienky vzdelávania prijala ako výzvu. Zakúpili sme 

ročnú licenciu platformy WebinarJam  a po rýchlom zaškolení sme sa pustli do práce. Náš prvý 

webinár sme zorganizovali za finančnej podpory spoločnosti ABBOTT  a bol vysielaný z Martina.  

Webináre sú technicky aj organizačne realizované kompletne našou spoločnosťou (administrácia, 

moderovanie, pridelenie kreditov za podujatie lekárom i spracovanie kompletného vyhodnotenia 

podujatia ). Prevahu podujatí administrátorsky spracoval p. Huml . Pri príprave aj samotnej realizácii 

webinárov spoločnosť LEKÁR, a. s. úzko spolupracuje aj s SLK , konkrétne s Mgr. Sebíň, referentkou 

i-medu, ktorá bola na časti realizovaných webinárov v pozícii administrátora, na niektorých aj v úlohe 

moderátorky. 

Preventívnu medicínu IX., ktorej nosnou téma bola výživa sme realizovali v 11.2019 ako „živé 

podujatie . Výročnú Preventívnu medicínu X.  sme plánovali ako telemost Bratislava - Košice najprv 

na 5.5.2020, neskôr 22.9.2020. Podujatie sme však nakoniec realizovali formou  online. Rozsiahly 

program tohto podujatia venovaný všetkým  preventívnym a skríningovým programom na Slovensku 

sme rozdelili do 4 webinárov v členení tak, ako boli plánované 4 bloky v rámci pôvodného programu 

„živého“ podujatia. K podujatiu sme spracovali rozsiahly Zborník, ktorý bol vytlačený v náklade 

13 500 ks a bol ako príloha Medikomu distribuovaný všetkým členom SLK.  

Všetky realizované vzdelávacie podujatia (živé aj online) sú zoradené v prehľadných tabuľkách. 

Webináre, ktoré spoločnosť LEKÁR, a. s. organizovala sú zverejnené ako videonahrávky na web 

stránke www.lekarnet.sk.  

Vďaka patrí všetkým partnerom, ktorí sa na realizácii našich vzdelávacích podujatí zúčastnili: 

spoločnosť Roche Slovensko, Pfizer, ABBOTT, InMed Slovakia, s. r. o., BLUEMED, s. r. o., 

DÔVERA zdravotná poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa,  Union zdravotná poisťovňa, 

Boehringer Ingelheim, MERCK, Ewopharma, Nestlé Slovensko, VÚB Banka, MEDATECH, KRKA 

Slovensko, Novartis Slovakia, SANDOZ – organizačná zložka, UNIMED PHARMA, Ursapharm, 

Santen, Wüstenrot poisťovňa, Zentiva, AIDIAN, Biogen, BAYER. Nadácia Lekár sa už tradične 

zúčastnila pri realizácii Preventívnej medicíny a vďaka jej podpore boli realizované aj komunikačné 

kurzy v rámci celého Slovenska.  

 

 

 

http://www.lekarnet.sk/
http://www.podujatia.sk/
http://www.preventivnamedicina.sk/
http://www.lekom.sk/
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Tabuľka č.9 :  Vzdelávacie podujatia realizované od 9.2019 do 6.2021 - živé 

         

TERMÍN NÁZOV AKTIVITY 
POČET 

ÚČASTNÍKOV 

15.9.2019 USG diagnostika v praxi lekára FBLR 5 

28.9.2019 USG diagnostika v praxi lekára FBLR 4 

16.11.2019 USG diagnostika v praxi lekára FBLR 5 

17.11.2019 USG diagnostika v praxi lekára FBLR 5 

6.11.2019 Preventívna medicína IX. 115 

10.9.2019 WORKSHOP ARS CME: Sústavné vzdelávanie lekárov 127 

24.10.2019 
Využívanie nástrojov efektívnej komunikácie lekára v praxi 

(PREŠOV) 
16 

30.10.2019 
Využívanie nástrojov efektívnej komunikácie lekára v praxi 

(TRENČÍN) 
37 

7.11.2019 
Využívanie nástrojov efektívnej komunikácie lekára v praxi 

(BRATISLAVA) 
13 

5.12.2019 
Využívanie nástrojov efektívnej komunikácie lekára v praxi 

(BANSKÁ BYSTRICA) 
9 

20. - 21.9.2019 Škola sonografie I. - BRUCHO 29 

22. - 23.11.2019 Škola sonografie II. - CIEVY 30 

13. - 14.12.2019 Škola sonografie III. - BRUCHO 29 

19. - 20.06.2020 Škola sonografie I. - BRUCHO 26 

26. - 27.06.2020 Škola sonografie II. - CIEVY 29 

27.2.2020 
Využívanie nástrojov efektívnej komunikácie lekára v praxi 

(PRIEVIDZA) 
14 

5.3.2020 
Využívanie nástrojov efektívnej komunikácie lekára v praxi 

(TRNAVA) 
15 

30.7.2020 
Využívanie nástrojov efektívnej komunikácie lekára v praxi 

(NITRA) 
13 

03.09.2020 
Využívanie nástrojov efektívnej komunikácie lekára v praxi 

(ŽILINA) 
11 

25. – 26.09.2020 Škola sonografie I. – CIEVY  33 

02. – 03.10.2020 Škola sonografie II. – PRSNÍK 28 

16.9.2020 Kardiak v ambulancii všeobecného lekára (NITRA) 23 

17.9.2020 Kardiak v ambulancii všeobecného lekára (MARTIN) 12 

23.9.2020 Kardiak v ambulancii všeobecného lekára (PREŠOV) 36 

24.9.2020 Kardiak v ambulancii všeobecného lekára (KOŠICE) 34 

6.12.2020 USG diagnostika v praxi lekára FBLR 4 

19.06.2020 USG diagnostika v praxi lekára FBLR 6 

4. – 5.6.2021 Škola sonografie I. – BRUCHO  33 

11. – 12.06.2021 Škola sonografie II. – PRSNÍK 28 

  

 
Tabuľka č.10 :  Realizované webináre od 4.2020 

 

 

TERMÍN NÁZOV AKTIVITY POČET  
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ÚČASTNÍKOV   

14.4.2020 Nutričný management pacientov s COVID- 117   

11.5.2020 Detské strachy, úzkosť, depresia a iné ..... 119   

28.5.2020 Ako sa nezblázniť a udržiavať sa v psychickej pohode 959   

9.6.2020 Právne povedomie lekára 2020 (1. časť) 914   

18.6.2020 Jedlo v rukách dieťaťa – zbraň na rodiča 209   

1.7.2020 Predná očná komora a komorový uhol 192   

8.7.2020 Glaukómové ochorenie v súčasnosti  238   

15.7.2020 Vnútroočné nádory v dospelom veku  207   

29.7.2020 Ochorenia sietnice v klinickej praxi 164   

5.8.2020 Najčastejšie ochorenia v pedooftalmológii 191   

12.8.2020 Syndróm suchého oka 134   

19.8.2020 Laserové zákroky 179   

26.8.2020 Vekom podmienená makulárna degenerácia 147   

22.9.2020 Preventívna medicína X. (1. blok) 520   

29.9.2020 Preventívna medicína X. (2. blok) 594   

6.10.2020 Preventívna medicína X. (3. blok) 767   

13.10.2020 Preventívna medicína X. (4. blok) 896   

15.10.2020 Kardiak v ambulancii všeobecného lekára 2020 272   

22.10.2020 Právne povedomie lekára 2020 (2. časť) 1 152   

19.11.2020 Kardiak v ambulancii všeobecného lekára 2020 164   

10.12.2020 Skleróza multiplex – medziodborový webinár 2020 329   

2.12.2020 Herpetické ochorenie oka  241   

16.12.2020 Endokrinná orbitopathia a možnosti liečby 201   

28.01.2021 
COVID-19 – možnosti a úskalia laboratórnej medicíny 

pre diagnostiku a očkovanie 
1 787  

 

4.2.2021 Prevencia COVID-19 – cesta z pandémie 1 895   

11.2.2021 COVID-19 – aktuálny pohľad na kliniku a liečbu 2 469   

11.3.2021 COVID-19 u detí 2 496   

18.3.2021 POST-COVID syndróm v starostlivosti pneumológa 2 650   

8.4.2021 POST-COVID syndróm v starostlivosti neurológa  2 065   

13.4.2021 Právne povedomie lekára 2021 (1. časť) 2 208   

15.4.2021 POST-COVID syndróm – multidisciplinárny problém 2 766   

29.4.2021 COVID a POST-COVID z pohľadu kardiológa 1 408   

6.5.2021 POST-COVID problém aj psychiky aj motoriky 1 510   

3.6.2021 
Ako interpretovať výsledky laboratórnych vyšetrení na 

COVID 
1 471  

 

          

 

 

        

 

 

 

2. Plán vzdelávacích aktivít 

 

V nasledujúcom období plánujeme naďalej organizovať tri okruhy vzdelávacích podujatí, ktoré si už 

našli  stabilné miesto medzi vzdelávacími podujatiami LEKÁR, a. s.: 
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- konferencie Preventívnej medicíny (1 - 2x ročne) 

- vzdelávacie podujatie „Právne povedomie  lekára“   

- v spolupráci s firmou RZP plánujeme pokračovať naďalej v školiacich aktivitách 

„Neodkladná podpora životných funkcií“ v prezentačnej forme, rokujeme však aj 

o možnosti vzdelávania formou online   

 

Portfólio ostatných vzdelávacích podujatí budeme tvoriť v r. 2021  postupne, so zreteľom na 

záujem/dopyt lekárov, ako  aj so zreteľom a možnosti zúročenia súčasných partnerských vzťahov, 

event. partnerstiev novovzniknutých, avšak hlavne so zreteľom na epidemiologickú situáciu a platné 

nariadenia. Rozpracované je podujatie „Kardiak v ambulancii všeobecného lekára 2021, Škola USG – 

jeseň 2021, MR workshop 2021, webinár so spoločnosťou ABBOT pre gastroenterológov.  

Lekári budú v štádiu príprav o aktivitách informovaní prostredníctvom web stránok www.lekarnet.sk, 

www.podujatiaprelekarov.sk, www.preventivnamedicina.sk a, samozrejme, aj preklikom z web 

stránky SLK, ktorá je jediným akcionárom spoločnosti LEKÁR, a. s.  

 

 
 
 
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.  

 

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  

 

Od ostatného  snemu SLK zasadala Akreditačná rada celkom 3-krát:  

14.11.2019 , 5.6.2020 a 11.12.2020  

        Na rokovaní v 11/2019 na základe doručeného podnetu a následného zistenia , že u podujatia s  

názvom „Kardiálne zlyhanie v ambulancii všeobecného lekára“ (konaného v 9.2019 v Jasnej ) , neboli 

splnené formálne podmienky vzdelávania - odporučila SLK kredity účastníkom vzdelávacej aktivity 

na tomto podujatí nepriznať. Podujatie bolo vyradené z kalendára vzdelávacích podujatí ARS CME.  

        Od marca 2020 v činnosti ARS CME v dôsledku pandémie COVID 19 pribudli nové úlohy. 

Vzhľadom k zákazu organizovania „živých“ podujatí mnohí organizátori podujatí zaviedli formy 

online vzdelávania. V období marec – máj 2020 členovi rady rokovali distančným spôsobom , Rada 

ARS CME schválila podmienky realizácie online podujatí,  nový cenník registrácie online podujatí s 

účinnosťou od 1.4.2020.  

Rada ARS CME priebežne vyhodnocuje podujatia CME: počty, typy podujatí,  úroveň vzdelávacích 

podujatí, ako aj možnosti overenia/neoverenia  účasti lekárov na podujatí, priebežne sú riešené 

konkrétne problémy a dotazy organizátorov podujatí.  

V súčasnom období je už akceptované vzdelávacími inštitúciami aj prednášajúcimi nutnosť 

deklarovania „konfliktu záujmov“ . V systéme CME je však stále čo zlepšovať a zdokonaľovať. 

Členmi Rady ARS CMR bola dohodnutá a odsúhlasená úprava web podstránky ARS CME, ktorá je 

postupne realizovaná. 

 

 

Tabuľka č.11:  
 
Prehľad počtu formálne posúdených jednorazových vzdelávacích aktivít – živé podujatia 

 

      ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021 

Mesiac Počet Počet Počet 

Január 402 431 67 

http://www.lekarnet.sk/
http://www.podujatiaprelekarov.sk/
http://www.preventivnamedicina.sk/
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Február 383 369 125 

Marec 426 184 207 

Apríl 394 16 160 

Máj 447 66 238 

Jún 281 287 236 

Júl 96 141 70 

August 95 96  

September 401 250  

Október 518 202  

November 386 187  

December 262 60  

                       SPOLU: 4091 2289 1103 

 

V r. 2018 – spolu: 4 249 

 

 

Tabuľka č. 12 :  

Prehľad počtu formálne posúdených jednorazových vzdelávacích aktivít – AD testy 

 

 ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021 

Mesiac Počet Počet Počet 

Január 30 10 16 

Február 16 12 32 

Marec 18 17 35 

Apríl 25 24 22 

Máj 13 61 28 

Jún 23 37 28 

Júl 9 20 7 

August 5 10  

September 19 12  

Október 10 24  

November 10 62  

December 15 52  

                      SPOLU: 193 341 168 

 

 

Obava z druhej vlny pandémie a reštrikčné opatrenia v rámci realizácie  vzdelávacích podujatí 

zavedené viacerými farmaceutickými spoločnosťami   a možno aj iné faktory prispeli k tomu, že živé 

podujatia sa organizujú v podstatne menšej miere a hlavne pre menej početné skupiny lekárov.  

Podiel počtu online podujatí v jednotlivých obdobiach sa postupne mení.  

 

Tabuľka č. 13:  

Podiel počtu online  vzdelávacích podujatí z celkové počtu vzdelávacích podujatí  

  

 ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021 

Mesiac Počet Počet Počet 

 celkovo online celkovo online celkovo Online 

január - marec 1274 2 1033 0 487 266 

apríl – jún 1182 3 530 22 702 307 

júl - september 623 0 527 68   

október - december 1196 1 588 285   

SPOLU: 4275 6 2678 375 1189 573 
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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, 10. septembra  2020, aktualizácia 31.7.2021 

 

 

 

NÁVRH NA UZNESENIE: 

 

Snem SLK berie na vedomie správu predsedníčky Predstavenstva  obchodnej spoločnosti LEKÁR, a. 

s. o činnosti a hospodárení LEKÁR, a.  s.
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