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

ZA OBDOBIE OD XXXVI. DO XXXVII. SNEMU SLK 

 

 

 

Správu predkladá: MUDr. Zuzana Teremová, predsedníčka Predstavenstva spoločnosti LEKÁR, a. s.  

 

V máji 2022 skončilo funkčné obdobie členom predstavenstva LEKÁR,a.s. aj členom Dozornej rady 

LEKÁR,a.s. a v septembri 2022 skončilo funkčné obdobie predsedovi predstavenstva LEKÁR,.a.s  

Rozhodnutím Valného zhromaždenia spoločnosti - prezidenta SLK MUDr. Pavla Oravca , bolo 

postupne menované nové zloženie predstavenstva a dozornej rady spoločnosti . 

V súčasnom období Predstavenstva LEKÁR, a. s. pracuje v nasledujúcom zložení : MUDr. Zuzana 

Teremová, doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD., MUDr. Jaroslav Šimo, doc. MUDr. Marián Vician, 

CSc., MUDr. Ján Červeň 

Zloženie Dozornej rady LEKÁR, a. s. – MUDr. Valéria Vasiľová, MUDr. Ján Boldizsár, MUDr. 

MUDr. Karol Mičko 

 

Rokovania obchodnej spoločnosti LEKÁR, a. s. 

 

Elektronické hlasovanie :  

- 10/2021 – hlasovanie o odkupnej cene notebookov funkcionárov SLK ktorým skončilo 

funkčné obdobie   

- 12/2021 – prefinancovanie ½ mzdových nákladov šéfredaktorky časopisu Medikom 

- 1/2022- zmluva so Spoleko – dodatok 

- 5/2022- schválenie príspevku na podujatie Lekom Tour - partner podujatia  

- 6/2022 – úprava miezd zamestnancom 

 

Riadne rokovanie :  

6.4.2022 – rokovanie predstavenstva LEKÁR, a. s., za účasti prezidenta SLK .  

Rokovanie bolo venované skončeniu funkčného obdobia členov predstavenstva                   

a dozornej rady spoločnosti s návrhom na vymenovanie nového zloženia orgánov LEKÁR,a.s. 

Bola schválená predbežná účtovná uzávierka za r. 2021, s informáciou o podaní daňového 

priznania za r.2021 v júni 2022. Rozdiskutovaný bol aj rozvoj činnosti spoločnosti a plán 

práce na r. 2022. 

             10.6.2022- bola schválená riadna účtovná uzávierka za r. 2021 predstavenstvom, členom      

predstavenstva bola predložená výročná správa , správa o stave majetku a bolo prijaté 

rozhodnutie o predložení Valnému zhromaždeniu 
 

Členovia predstavenstva spoločnosti LEKÁR, a. s. sa zúčastňujú na stretnutiach k pripravovaným 

vzdelávacím  aktivitám a rokovaniach s partnermi .  

Hospodársky výsledok spoločnosti za rok  2021  

bol  podľa  účtovnej závierky vo výške 131 692,60 € po zdanení. 

Celková daňová povinnosť spoločnosti za r. 2021  bola 35 105,48 €.   

Hospodársky výsledok za rok 2021  už neobsahuje záväzok voči SLS  za r. 2021 z titulu 

samostatného hospodárenia ARS CME , nakoľko tento už bol vysporiadaný a na účet SLS 

bola prevedená suma 70 722,48 € , ako podielová časť zisku ARS CME .  
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Počet vzdelávacích podujatí kreditovaných ARS CME bol v roku 2021 porovnateľný 

s počtom kreditovaných podujatí v r. 2020 , ale obrat z ARS CME sa zvýšil o 105 452,96 €, 

čo súvisí predovšetkým s prevahou podujatí realizovaných online formou , ktoré mali 

celoslovenskú úroveň  ( v roku 2020 bol obrat ARS CME 162 702,41 € a v roku 2021 = 

268 155,37 € ).   

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 2019 opravné položky vo výške 2 078,57 € , v roku 2020 

opravné položky v sume 827,40 € , v roku 2021 to bolo 241,78 €. 

V ostatných pohľadávkach spoločnosť eviduje pohľadávku z titulu trestného činu Martina 

Lászla k 10.8.2022 vo výške 113 446,66 € . Z celkovej sumy 116 962,66 € uhradil v roku 

2019 : 456,- € , v roku 2020 neuhradil nič  ,  v roku 2021 uhradil v 5 splátkach spolu 2 128 € a 

v roku 2022 k 10.8. 2022 uhradil 912 €. Celkovo teda bolo doteraz z uvedenej pohľadávky 

uhradených len 3 496 €. 

13.5.2021 spoločnosť LEKÁR,a.s. podala na Okresný súd Bratislave I návrh na vydanie 

rozhodnutia, že odsúdený sa neosvedčil. Okresný súd Bratislava I vo veci rozhodnutie zatiaľ 

nevydal.  

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

neprišlo k žiadnej úhrade. Vec nebola okresným súdom právoplatne skončená. 

Zamestnanci obchodnej spoločnosti  LEKÁR, a. s. 

V spoločnosti naďalej pracujú na plný pracovný úväzok 3 pracovníci.  

Havlíková Henrieta – vedie kompletnú agendu ARS CME ( kalendár vzdelávacích podujatí, kontrolu 

a odsúhlasenie počtu kreditov , evidenciu plnenia  povinnosti deklarovania konfliktu záujmov 

prednášajúcich, resp. garantov. Zabezpečuje podklady pre fakturáciu poplatkov ARS CME  

Vedie agendu spolupráce s firmou Novartis.  

Huml Matej - pracuje pri organizácii a  realizácii vzdelávacích aktivít, prostredníctvom platformy  

WebinarJam  technicky zabezpečuje online vzdelávacie podujatia. Vykonáva prácu web editora 

stránky LEKÁR, a. s. 

Účastní sa riešení technických a administratívnych záležitostí spoločnosti. 

Vedie agendu spolupráce s firmami Sandoz a RZP.  

Mgr. Horáková Alexandra - bola prijatá do spoločnosti LEKÁR, a. s. v auguste 2022. V náplni práce 

má prípravu a realizáciu vzdelávacích podujatí a  administratívne práce .  

Rozšírenie počtu zamestnancov je predpokladom zvýšenia počtu realizovaných podujatí, ale aj 

rozšírenia portfólia činnosti spoločnosti . 

 

Letné obdobie využili zamestnanci nielen na regeneráciu počas dovoleniek, ale aj na prípravu 

podujatí, ktoré od 2.polovice septembra 2022 začína spoločnosť  realizovať .  

 

MUDr. Teremová Zuzana - predseda predstavenstva spoločnosti vykonáva organizačné vedenie 

spoločnosti (funkciu riaditeľa) na základe rozhodnutia predstavenstva spoločnosti . 

Zabezpečuje prípravu programu vzdelávacích podujatí,  prednášajúcich , organizuje a vedie rokovania 

s partnermi spoločnosti. Spolu s Mgr. Senešim  rieši zmluvné vzťahy s obchodnými partnermi 

LEKÁR, a.s.  . Priamo sa zúčastňuje na realizácii vzdelávacích podujatí. Vedie agendu rokovaní 

spoločností a agendu rokovaní ARS CME.  

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 na spoločnosť 

LEKÁR, a. s.  
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Externí spolupracovníci LEKÁR, a. s.: 

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

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

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

podkladov. Spolupracuje pri finančnom vyhodnocovaní realizovaných projektov spoločnosti .  

IT4U s.r.o.  - IT podpora a IT poradenstvo  

Pekár Miroslav – grafik- realizuje spracovanie všetkých pozvánok na vzdelávacie podujatie, grafické 

spracovanie Zborníkov , ale aj grafiku bannerov spoločnosti, bulletinov a pod.  

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

i-med . 

Obdobie od ostatného Snemu SLK bolo vplyvom pokračujúcej pandémie Covid-19 významne 

poznačené nutnosťou dodržiavania protiepidemických opatrení. V dôsledku toho spoločnosť 

organizovala radu vzdelávacích podujatí formou online . 

Mgr. Sebíň Ľubica – sa ako externý spolupracovník priebežne, podľa potrieb spoločnosti v 

uplynulom období  spolupodieľala na realizácii webinárov.  

Geročová Blanka – vedie v plnom rozsahu agendu zmlúv o odbornej garancii cez Docu Sign.  

Využívanie elektronických podpisov významným spôsobom administráciu takýchto zmlúv 

zjednodušilo a urýchlilo ,  ale aj spresnilo a sprehľadnilo .  

Kunstová Ivana - vykonáva administratívne práce podľa potrieb spoločnosti, zúčastňuje sa  pri 

realizácii živých vzdelávacích  podujatí. 

Ing. Potučková Jana - pracuje na DVP od júna 2021. Vykonáva prácu asistentky Rady ARS CME . 

V r. 2022 sa spolupodieľala na riešení úloh v súvislosti s projektom Duševného zdravia v rámci Plánu 

obnovy .  

Externých spolupracovníkov zazmluvnených na DVP, či DPČ využíva spoločnosť aj pri realizácii 

živých vzdelávacích podujatí . Na takejto báze sa spolupodieľajú na činnosti LEKÁR, a. s. tiež  

pracovníci sekretariátov RLK, ktorí sa  zúčastňujú pri organizovaní aktivít na regionálnej úrovni.  

 

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

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

je však realizovaná len v malom rozsahu .  

 

Budova - opravy, údržba 

 

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

- pravidelná/povinná  kontrola kotla, hromozvodu ,  údržba požiarnych dverí 

- pravidelná údržba dvora prislúchajúceho k budove  

- servis klimatizačného zariadenia 

V pivničných priestoroch budovy sme vykonali vypratanie časti priestorov, ktoré sú po uvoľnení 

k dispozícii  pre archiváciu dokumentov SLK . 

Na mesiac október 2022 je naplánované maľovanie chodieb , schodišťa a podlažia prenajímaného 

spoločnosťou ŠKODLER & PARTNERS, s. r. o. 

 

Nákup vybavenia  

 

- bežné prevádzkové potreby spoločnosti 

- spoločnosť sa sponzorsky podieľala na Lekom Ski 2022 sumou 600 €  

- sponzorský príspevok na podujatie Lekom Tour 2022 vo výške 771,60 €  bol realizovaný 

formou úhrady tričiek a  vakov s potlačou pre účastníkov športového podujatia    

- zakúpenie (predlženie)  ročnej  licencie na Webinar Jam a Docu Sign 

- zakúpenie prenosného projektora  

- zakúpenie kamery k online rokovaniam  

- zakúpenie spoločnej klimatizačnej jednotky pre dve  kancelárie 

  

 

http://www.lekarnet.sk/
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Web stránka  

- od uvedenia do prevádzky novej web stránky www.lekarnet.sk a zmene hostingovej 

spoločnosti (WebHouse, s.r.o. ) v januári 2020  bola  stránka nepretržite vo funkčnom 

stave,  

- pod web stránkou spoločnosti v položke „ARS CME“ sú sústredené všetky  informácie pre 

organizátorov a registrátorov vzdelávacích 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 

Spoločnosť LEKÁR, a.s. uzatvorila dňa  31.3.2021 so spoločnosťou Allio,s.r.o. _Zmluvu o 

implementácii a podpore systému vzdelávania, webovej stránky a mobilnej aplikácie . Z celkovej 

sumy 29 900 € bolo zatiaľ uhradených 5 980 € . Projekt mal byť realizovaný do 6 mesiacov . Práce na 

projekte ku dňu písania správy LEKÁR,a.s. na Snem SLK neboli ukončené .  

 

e-shop 

- za zostatkové ceny bola rozpredaná časť skladových zásob odevov 

- časť odevov a predmetov zo skladu e-shopu bola použitá ako odmeny pre výhercov 

tajničiek v Medikome   

- na sklade je v súčasnosti evidovaný tovar v celkovej cene 11 100,93 €.  
 

Medikom  
 

- v roku 2021 bolo vydaných celkovo 8 čísiel Medikomu, v letnom období bolo vydané 

dvojčíslo 4+5/2021,  

- v roku 2022 bolo zatiaľ vydaných 5 čísiel (vrátane letného dvojčísla) , v súčasnosti je 

v štádiu príprav číslo 6 , ktoré bude podľa edičného plánu vydané tesne pred konaním 

XXVII. snemu SLK. 

- SLK a LEKÁR,a.s. naďalej kooperujú pri tvorbe časopisu, pričom za náplň časopisu 

zodpovedá plne Redakčná Rada a šéfredaktorka  časopisu Mgr. Závodská. 

- SLK v r. 2021 a v r. 2022 vydávanie časopisu Medikom priamo finančne nedotovala  

- v dôsledku nutnosti  financovania nákladov periodika Medikom z prostriedkov SLK (mzda 

šéfredaktorky) a LEKÁR,a.s. plánovaný vznik novej spoločnosti Medikom plus,s.r.o. nebol 

ani v tomto období realizovaný   

V lete 2022 sa Rada SLK zaoberala aj otázkou zmeny formy vydávaného periodika Medikom na 

elektronický časopis . Rozhodnutím Rady SLK bude aj naďalej časopis vychádzať aj v printovej 

forme . Napriek vyšším finančným nákladom je udržanie vydávania časopisu SLK iste pre členov 

SLK významným benefitom.  

Tabuľka 1, 2, 3 : Financovanie časopisu Medikom r. 2020, 2021 -  rozbor  

   2020 : rozdiel   2021 : rozdiel  

MEDIKOM 1 - 10 151,13 - 11 347,11 

MEDIKOM 2 - 9 749,1 - 12 040,87 

MEDIKOM 3 - 10 027,32 - 6 497,57 

MEDIKOM 4-5 - 10 870,11 - 11 747,92 

MEDIKOM 6 - 8 328,59 - 8 016,91 

MEDIKOM 7 - 4 703,96 - 9 988,92 

MEDIKOM 8 - 9 818,05 - 8 920,80 

SPOLOČNÉ VÝDAJE v r. 2020 / 2021 -20 047,05 - 22 461,21 

SPOLU: - 83 695,31 - 91 021,31 

 

http://www.lekarnet.sk/
http://www.podujatiaprelekarov.sk/
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 Príjmy - ročné zmluvy inzercie Názov spoločnosti Suma  
 REKLAMA VÚB 18 256,66  
 REKLAMA WÜSTENROT 8 333,33  
 REKLAMA BUDIŠ 8 000,00  
 Spolu  - rovnako 2020 / 2021   34 589,99  
 

    

   
 

  2020 2021 

Ročná strata 
  - 83 695,31 

- 91 021,31 
 

VÚB, Wüstenrot, 
Budiš 34 590,00 

34 590,00 

Príspevok SLK  11 179,16 0 

 ROZDIEL :  - 37 926,15 - 56 431,31 
 

ROZDIEL v tabuľke vyjadruje príspevok spoločnosti LEKÁR, a. s. v r. 2020 a r. 2021 na vydávanie 

časopisu Medikom  

 

Zmluvní  partneri   LEKÁR, a. s. 

 

Novartis, s. r. o.   

SANDOZ d. d. – organizačná zložka  

 

– zmluvy s oboma partnermi boli podpísané v r. 2018 a každý rok je podpisovaný nový dodatok 

k zmluvám .  

Predmetom oboch zmlúv je v súlade s §42 zákona 578/2004 organizačné zabezpečenie aktivít 

sústavného  vzdelávania SLK  

Pre spoločnosť Novartis, s.r.o. zabezpečuje navyše  LEKÁR, a. s. administratívne práce pri 

vzdelávacích podujatiach.  

Spolupráca v uplynulom období bola ovplyvnená Covid-pandémiu , v dôsledku ktorej obe spoločnosti 

realizovali menej vzdelávacích podujatí . 

 

 

RZP, a. s. 

 

 - zmluva o spolupráci pri organizovaní vzdelávacích aktivít Neodkladná podpora životných funkcií 

bola podpísaná v januári 2018. LEKÁR,a.s. zabezpečuje informovanie lekárov o podujatiach 

a administráciu pri evidencii kreditov účastníkom školenia . Nakoľko súčasťou školenia NPŽF je 

obsiahly blok praktickej výuky tieto aktivity v súlade s protiepidemickými opatreniami boli 

realizované v predchádzajúcom období v podstatne nižšom počte .  
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Tabuľka č 4 : Školenia NPŽF – r. 2018, 2019, 2020, 2021 a 1. polrok 2022 

 

KRAJ ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021 1. polrok 2022 
 

   

Banskobystrický kraj 42 63 0 0 0 
 

Bratislavský kraj 149 120 0 0 348 
 

Košický kraj 62 156 50 0 0 
 

Nitriansky kraj 20 114 0 0 0 
 

Prešovský kraj 28 113 0 0 0 
 

Trenčiansky kraj 155 67 47 194 90 
 

Trnavský kraj 69 144 77 0 0 
 

Žilinský kraj 75 157 27 0 0 
 

SPOLU: 600 934 201 194 438 
 

 

 

 

Organizačné zabezpečenie vzdelávacích podujatí podľa § 42 zákona 578/20004 

 

V priebehu roku 2021 spoločnosť LEKÁR, a. s. sprostredkovala organizačné zabezpečenie 

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

a vzdelávacie inštitúcie . Práca spoločnosti LEKÁR, a. s. súvisí s  administratívnym spracovaním 

a evidenciou zmlúv , ale aj s  kontrolu úrovne vzdelávacích podujatí. 

 

Tabuľka č. 5.: Organizačné zabezpečenie podujatí podľa §42 

 

 

 ROK 2020 ROK 2021 1. polrok 2022 

TYP ZMLUVY počet  firiem 
počet 
zmlúv 

počet  firiem 
počet 
zmlúv 

počet  firiem 
počet 
zmlúv  

RÁMCOVÉ 
zmluvy 

23 23 29 29 38 38  

JEDNORAZOVÉ 
zmluvy 

6 17 40 58 35 44  

SPOLU 
29 40 69 87 63 82  

  

Organizovanie vzdelávacích podujatí :    

  

 

1. Realizované vzdelávacie aktivity 

 

LEKÁR, a. s. pri svojom vzniku v júli 2005 bola koncipovaná ako Vzdelávacia inštitúcia Slovenskej 

lekárskej komory .  

Spoločnosť LEKÁR,a.s. od ostatného Snemu SLK zorganizovala 30 vzdelávacích podujatí z čoho 

prevaha (19) bola online formou celoslovenského charakteru - webinárov . Živé podujatia boli 

realizované v rámci 4 projektov v celkovom počte 11 podujatí.  
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V rámci online vzdelávacích aktivít : už tradičné podujatie „Právne povedomie lekára“  so svojou 

jarnou a jesennou časťou , štyri webináre boli venované téme „Diabetes mellitus a kardiálne 

vzdelávanie“ a v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou sme sa nevyhli ani Covid témam  .   

V predprázdninovom období v júni  sme realizovali prvé 3 webináre z projektu „Zacielené na 

onkológiu“ v ktorom od septembra pokračujeme jeho ďalšími časťami .  

 

Naše podujatia sa už tradične tešia vysokej účasti lekárov , na čom má zásluhu  nielen vhodný výber 

tém jednotlivých podujatí , ale aj zabezpečenie  kvalitných prednášajúcich.  

Pri výbere tém nám značnou mierou pomáhajú odpovede lekárov v ankete „Akú tému by ste uvítali“, 

ktorú realizujeme na začiatku každého webinára. 

 

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 .  

 

Tabuľka č.6 :  Vzdelávacie podujatia realizované od 9.2021 do 6.2022 - živé 

         

TERMÍN NÁZOV AKTIVITY 
POČET 

ÚČASTNÍKOV 

23.09.2021 Preventívna medicína XI.: „Zdravie a práca“  109 

08. – 09.10.2021 MR workshop 2021 39 

22. – 23.04.2022 Škola sonografie - brucho 36 

29. – 30.04.2022 Škola sonografie -cievy 36 

03.06.2022 Laboratórna medicína  2022 50 

31.05.2022 
Správne vykazovanie zdravotnej starostlivosti  

(Bratislava) 
80 

01.06.2022 Správne vykazovanie zdravotnej starostlivosti (Trenčín) 64 

07.06.2022 Správne vykazovanie zdravotnej starostlivosti (Košice) 93 

08.06.2022 Správne vykazovanie zdravotnej starostlivosti (Prešov) 99 

21.06.2022 Správne vykazovanie zdravotnej starostlivosti (Žilina) 54 

22.06.2022 Správne vykazovanie zdravotnej starostlivosti (Nitra) 48 

  

 
Tabuľka č.7 :  Realizované webináre od 9.2021 

 

 

TERMÍN NÁZOV AKTIVITY 
POČET 

ÚČASTNÍKOV 

 

  

20.10.2021 Na svaloch záleží 1 185   

18.11.2021 
Diabetes mellitus a kardiálne zlyhávanie : Potreba včasnej 

diagnostiky a manažmentu (1. časť) 
1 561  

 

24.11.2021 
Rehabilitácia v čase COVID-u + "Pracovná schôdza 

lekárov FBLR" 
1 471  

 

25.11.2021 
Diabetes mellitus a kariálne zlyhávanie : Srdcové 

zlyhávanie u pacientov s diabetes mellitus (2. časť) 
872  

 

30.11.2021 Právne povedomie lekára 2021 (2. časť) 1 359   

02.12.2021 
Diabetes mellitus a kardiálne zlyhávanie : Srdcové 

zlyhávanie - diabetológ je naozaj kľúčovým hráčom (3.časť) 
1 191  

 

21.12.2021 Ako prijať čo neviem zmeniť 1 624   

13.01.2022 Covid-19 u očkovaných  3 534   
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10.02.2022 Covid- 19: ATB a virostatická liečba  3 127   

24.02.2022 
Glycemic Guardians: Všetko pre lepšiu glykemickú 

kontrolu 
1 200  

 

03.03.2022 

Diabetes mellitus a kardiálne zlyhávanie : Diabetes 

mellitus a manažment rizika srdcového zlyhávania - zhrnutie 

súčasného stavu (4. časť) 

1 521  

 

29.03.2022 Boj proti fajčeniu – silné a slabé stránky Slovenska 1 078   

31.03.2022 Covid -19 – psychické poruchy  1 417   

05.04.2022 Právne povedomie lekára 2022 (1. časť) 620   

21.04.2022 Tuberkulóza v čase krízovej situácie na Ukrajine 2 118   

09.06.2022 Zacielené na onkológiu (1. časť) 1 433   

16.06.2022 Zacielené na onkológiu (2. časť) 1 342   

23.06.2022 Zacielené na onkológiu (3. časť) 1 029   

28.06.2022 Pneumokoky stále aktuálne 1 221   

          
 

 

 

 

Tabuľka č.8 :  Počty realizovaných vzdelávacích podujatí 2019- 2021 

 

ROK  
CELKOVÝ POČET 

VZDEL. PODUJATÍ 
Z TOHO 
ONLINE 

 

2019 37 0 
 

 

2020 43 22 
 

 

2021 25 19 
 

 

1. polrok 2022 23 12 
 

 
 

V roku 2019 bolo podpísané medzi Nadáciou Lekár a LEKÁR,a.s. Memorandum o spolupráci , na 

základe ktorého Nadácia podporuje vzdelávacie podujatia organizované LEKÁR,a.s.  

 

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. 

 

2. Plán vzdelávacích aktivít 

 

V nasledujúcom období plánuje spoločnosť LEKÁR, a. s. naďalej organizovať tri typy 

vzdelávacích podujatí, ktoré už organizuje pravidelne každý rok  : 

 

- konferencia Preventívnej medicíny : tento rok pripravujeme na 13.10.2022 - Preventívnu 

medicínu XII. formou telemostu Bratislava-Martin  pod názvom : „Ako na alergiu“   

- vzdelávacie podujatie „Právne povedomie  lekára“ tento rok už 3.krát realizujeme 

v dvoch častiach formou webinára ( 1.časť sme realizovali 5.4.2022 a pripravujeme 2. časť 

v jesennom období  ) 



9 

 

- v spolupráci s firmou RZP aj v roku 2022  pokračujeme už 5. rok naďalej v školiacich 

aktivitách „Neodkladná podpora životných funkcií“ v prezentačnej forme 

 

 

 

Do konca roka 2022 plánujeme realizovať živé podujatia : 

- Správne vykazovanie zdravotnej starostlivosti v Banskej Bystrici -doplnené 7.miesto 

realizácie na vyžiadanie R- RLK Banská Bystrica 

- Škola sonografie – USG prsníkov v korelácii s mamografiou - víkendový kurz  

- Komunikačné kurzy zamerané na komunikáciu s onkologickými a polymorbidnými 

pacientami  

- Cyklus 3 seminárov pod názvom „Bezpečná liečba pre všetkých“ v spolupráci so 

Slovenskou farmaceutickou komorou , ŠUKL a Dôvera z.p. 

- Konferencia Laboratórna diagnostika pre pracovníkov laboratórií a všeobecných lekárov 

- event. ďalšie vzdelávacie podujatia budeme tvoriť postupne, so zreteľom na záujem/dopyt 

lekárov 

Budeme pokračovať v sérii webinárov pod názvom „Zacielené na onkológiu „ 

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

www.podujatiaprelekarov.sk, www.preventivnamedicina.sk a samozrejme, aj prostredníctvom  web 

stránky SLK. 

 

V súvislosti s očakávaným spustením  inovatívnej web stránky k vzdelávaniu- pripravuje ARS CME 

workshop pre organizátorov vzdelávacích podujatí . 

 
 
 
ARS CME 

 

Akreditačná rada pre sústavné vzdelávanie , ktorá je poradným orgánom SLK a SLS na priebežné 

sledovanie a posudzovanie úrovne jednorazových vzdelávacích aktivít od svojho vzniku vo februári 

2016 sídli v budove na Dobšinského ulici 12 v Bratislave . Budova je majetkom SLK a  spravuje ju 

LEKÁR,a.s.   Keďže ARS CME nemá právnu subjektivitu  nielen priestormi , ale aj administratívno-

technicky a  personálne je činnosť ARS CME zabezpečovaná prostredníctvom LEKÁR,a.s.  na 

základe zmluvy medzi SLK a SLS. 

 

Rada ARS CME:  

Vo februári 2022- zomrel prof.MUDr.Peter Krištúfek,CSc,  ktorý bol od začiatku vzniku ARS CME 

členom Rady ARS CME  

Súčasné zloženie  Rady ARS CME: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.; Dr. h. c. prof. MUDr. Ján 

Breza, DrSc.; prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.; doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.; doc. MUDr. Marián 

Vician, CSc.; MUDr. Zuzana Teremová .  

 

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

10.11.2021 , 15.12.2021 a 10.5.2022 , 11.7.2022  

  

        Rokovania Rady ARS CME sa okrem priebežného vyhodnocovania počtov a úrovne 

vzdelávacích podujatí ,  venujú aktuálne nastoľovaným problémom vznikajúcim pri realizácii 

vzdelávania . 

Rada ARS CME v súčasnom období pracuje na novelizácii Smernice o procese sledovania a 

hodnotenia úrovne vzdelávacích aktivít. S cieľom zvýšenia úrovne vzdelávacích podujatí boli 

stanovené aj podmienky pre odborného garanta podujatia, ktoré vstúpia v platnosť zavedením nového 

portálu CME. 

Okrem riadnych rokovaní sa členovia Rady ARS CME v uplynulom období opakovane stretli so 

zástupcami spoločnosti ALLIO s.r.o. pri návrhoch  a riešení nastavenia nového portálu , aby bol pre 

užívateľov čo najjednoduchší a pritom presne zaznamenával počty získaných kreditov z účasti  na 

http://www.lekarnet.sk/
http://www.podujatiaprelekarov.sk/
http://www.preventivnamedicina.sk/
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vzdelávacích podujatiach  , či z iných kreditovaných činností (publikačná činnosť, študijné programy 

a pod ). 

 

 

Tabuľka č.9:  
 
Prehľad počtu formálne posúdených jednorazových vzdelávacích aktivít – živé podujatia 

 

      ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021 ROK 2022 

Mesiac Počet Počet Počet Počet 

Január 402 431 67 113 

Február 383 369 125 208 

Marec 426 184 207 326 

Apríl 394 16 160 329 

Máj 447 66 238 394 

Jún 281 287 236 240 

Júl 96 141 70 57 

August 95 96 72 0 

September 401 250 438 0 

Október 518 202 375 0 

November 386 187 275 0 

December 262 60 88 0 

                       SPOLU: 4091 2289 2351 1667 

 

 

Tabuľka č. 10 :  

Prehľad počtu formálne posúdených jednorazových vzdelávacích aktivít – AD testy 

 

 ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021 ROK 2022 

Mesiac Počet Počet Počet Počet 

Január 30 10 16 10 

Február 16 12 32 8 

Marec 18 17 35 20 

Apríl 25 24 22 16 

Máj 13 61 28 8 

Jún 23 37 28 6 

Júl 9 20 7 11 

August 5 10 10  

September 19 12 14  

Október 10 24 13  

November 10 62 22  

December 15 52 24  

                      SPOLU : 193 341 251 79 

 

Z uvedených prehľadov vidieť, že pokles počtu vzdelávacích podujatí  pretrvával aj v roku 2021.  Na 

poklese sa zrejme okrem pandemických opatrení účastnia aj  zmeny nastavenia rôznych 

farmaceutických spoločností . 

Pritom je reálny predpoklad , že podiel počtu online podujatí v jednotlivých obdobiach už zostane 

podstatne vyšší ako tomu bolo pred pandémiou  (teda pred r. 2019 )  .  

Zaujímavá je aj skutočnosť , že zatiaľ čo v minulosti boli neskoré registrácie podujatí (teda registrácie 

menej ako 2 týždne pred konaním podujatia ) skôr raritné , počet neskorých registrácií stále významne 



11 

 

stúpa : v roku 2021 – bolo 411 podujatí registrovaných v skrátenom režime , a v roku 2022 

v 1.polroku bolo v takomto skrátenom režime registrovaných  až 460 aktivít .   

 

Tabuľka č.11 :  

Podiel počtu online  vzdelávacích podujatí z celkové počtu vzdelávacích podujatí  

  

 ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021 ROK 2022 

Mesiac Počet Počet Počet Počet 

 celkovo online celkovo online celkovo Online celkovo Online 

január - marec 1274 2 1033 0 487 266 552 133 

apríl – jún 1182 3 530 22 702 307 992 95 

júl - september 623 0 527 68 816 97   

október - december 1196 1 588 285 797 185   

SPOLU: 4275 6 2678 375 2802 855 1544 228 

 

 

 

 

Na vypracovaní správy LEKÁR, a. s. spolupracovali: 

 

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

Matej Huml – spracovanie štatistických údajov a tabuliek – vzdelávacie podujatia, vzdelávanie NPŽF. 

Henrieta Havlíková – spracovanie štatistických údajov ARS CME  

 

 

V Bratislave, 15. augusta 2022 

 

 

 

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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