
Správa o činnosti Slovenskej epidemiologickej asociácie (SEA)  

za I. volebné obdobie 1999-2002 

 

 Slovenská epidemiologická asociácia vznikla v roku 1999 odčlenením od Slovenskej 

mikrobiologickej a epidemiologickej spoločnosti (SMES), organizačnej zložky SLS. Nakoľko 

vtedajší predstavitelia Slovenskej mikrobiologickej a epidemiologickej spoločnosti 

nepodporili vznik samostatnej epidemiologickej spoločnosti v rámci SLS, vznikla Slovenská 

epidemiologická asociácia (SEA) ako občianske združenie. SEA bola zaevidovaná na 

Ministerstve vnútra 3.6.1999. Prípravný výbor  pred založením SEA pracoval v zložení 

MUDr. M. Avdičová, MUDr. I. Kohl, CSc., MUDr. V. Oleár, CSc., MUDr. P. Hubočan, 

MPH, MUDr. V. Príkazský, CSc., MUDr. H. Hudečková, Ph.D., MPH.  

Prípravný výbor stanovil hlavný cieľ: združovať na báze dobrovoľnosti 

zdravotníckych pracovníkov a ostatných odborníkov, ktorí pri svojej odbornej činnosti 

využívajú epidemiologické princípy a metódy práce, sledujú vzťahy medzi ľuďmi 

a prostredím s dôrazom na zisťovanie faktorov podporujúcich vznik a rozvoj ochorení a tiež 

faktorov podporujúcich zdravie.   

Činnosť SEA je zameraná na sprostredkovanie a rozvíjanie komunikácie medzi 

odborníkmi, ktorí sa zaoberajú zdravím a chorobami v celom rozsahu medicínskom, 

environmentálnom, sociálnom, behaviorálnom a ekonomickom. Dôkazom rozvíjania tejto 

komunikácie je najmä organizovanie odborných podujatí, založenie sekcie nemocničnej 

hygieny, vydávanie časopisu Nozokomiálne nákazy,  aktualizovanie a navštevovanie webovej 

stránky SEA www.sea.host.sk.  

 Spolupráca so Slovenskou lekárskou spoločnosťou sa rozvíja najmä aktívnou účasťou 

členov SEA na odborných podujatiach SLS.  

 Nadviazanie spolupráce s Medzinárodnou epidemiologickou asociáciou (IEA) ako aj 

s Európskou epidemiologickou spoločnosťou je v procese prípravy.  

Členská základňa 

 Pri založení v roku 1999 bolo v SEA 59 členov, z toho 56 lekárov, 2 RNDr. a 1 Mgr. 

Do  konca roka 2002  sa počet členov rozrástol na 159  riadnych členov, pribudli 3 lekári, 1 

PhDr., 2 Mgr., 2 CSc.   

Sekcia nemocničnej hygieny bola založená 26.11.2001 a  koncom roka 2002 mala 68 členov. 

Činnosť asociačnej rady 

I. ustanovujúci  zjazd SEA sa konal 7.12.1999 v Banskej Bystrici. Na zjazde bola 

zvolená asociačná rada, ktorá pracovala až do II. zjazdu v tomto zložení:  

 predseda: Doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc., Bratislava 

 podpredseda: MUDr. Igor Kohl, CSc., Považská Bystrica 

 vedecký sekretár: MUDr. Henrieta Hudečková, Ph.D., MPH, Martin 

 členovia:  MUDr. Mária Avdičová, Banská Bystrica  

MUDr. Viktor Príkazský, Poprad 

MUDr. Vladimír Oleár, CSc., Žilina 
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MUDr. Zuzana Krištúfková, Bratislava 

Členovia revíznej komisie: 

MUDr. Katarína Ranostajová, Dolný Kubín 

MUDr. Pavol Hubočan, Čadca 

 predseda Sekcie nemocničnej hygieny: MUDr. Mária Štefkovičová, MPH, Trenčín, od 

26.11.2001 

Čestným predsedom SEA sa stal Prof. MUDr. Juraj Červenka, CSc. 

AR SEA zasadala 14 krát, na všetkých zasadaniach bola uznášania schopná. Činnosť 

SEA sa  sústreďovala na prípravu odborných podujatí, ich hodnotenie vrátane možností ich 

vylepšenia,  prezentáciu na internetovej stránke, spoluprácu s inými spoločnosťami, najmä 

Slovenskou pediatrickou spoločnosťou a na budovanie kvalitnej členskej základne.   

Odborné podujatia SEA 

 SEA od svojho založenia zorganizovala 16 samostatných odborných podujatí a na 

troch podujatiach sa podieľala samostatným blokom prednášok. Hlavným odborným 

podujatím SEA boli Dni preventívnej medicíny, ktoré však boli v roku 2002 premenované na 

počesť nestora slovenskej epidemiológie Prof. MUDr. Juraja Červenku, CSc. (1918 - 2001)  

na „Červenkove dni preventívnej medicíny“.  

Náplňou odborných podujatí SEA boli najmä nasledovné okruhy: 

 epidemiológia infekčných aj neinfekčných chorôb  

 vakcinácia a vakcinológia 

 nozokomiálne nákazy a nemocničná hygiena 

 zdravotné riziká vzduchu, vody a výživy 

 metodické prístupy v medicíne a špeciálne v epidemiológii 

 iné s epidemiológiou súvisiace problémy 

Zoznam odborných podujatí SEA: 

Rok 2000: 

1. I. Dni preventívnej medicíny  

Banská Bystrica, 7.-8.9.2000 

2. VI. Vakcinačný deň Slovenskej republiky 

Žilina, 30.9.2000 

3. Konzultačný deň národných  referenčných  centier 

Bratislava, 4.12.2000 

Spoluúčasť na odborných podujatiach SLS: 

4. V. Slovensko-Český kongres o infekčných chorobách  

Martin, 16.-19.5.200 

Blok prednášok na tému Očkovanie  

 

Rok 2001: 

1. Problematika nemocničných nákaz v zdravotníckych zariadeniach v SR 

Banská Bystrica, 20.-21.2.2001 (36 účastníkov) 

2. Čisté priestory v zdravotníctve so zameraním na operačné sály 

Trenčín, 26.4.2001  (101 účastníkov) 



3. IV. Východoslovenský vakcinačný deň 

Košice, 5.6.2001 (652 účastníkov) 

4. II. Dni preventívnej medicíny 

Banská Bystrica, 5.-6.9.2001 (70 účastníkov) 

5. VII. Vakcinačný deň Slovenskej republiky 

Žilina, 29.9.2001 (372 účastníkov) 

6. Konzultačný deň národných  referenčných  centier 

Bratislava, 15.10.2001 (35 účastníkov) 

7. Operačné sály (mimoriadna akcia) 

Bratislava, 16.10.2001 (70 účastníkov) 

 

Rok 2002 

1. Aktuálne problémy v prevencii nozokomiálnych nákaz 

Banská Bystrica, 26.-27.2.2002 (52 účastníkov) 

2. Západoslovenský vakcinačný deň  

Bratislava, 23.3.2002 (387 účastníkov) 

3. Východoslovenský vakcinačný deň 

Košice, 4.6.2002 (736 účastníkov) 

4. I. Červenkove dni preventívnej medicíny 

Bystrá, 4.-6.9.2002 (87 účastníkov) 

5. VIII. Vakcinačný  deň Slovenskej republiky 

Žilina, 5.10.2002 (164 účastníkov) 

6. Kontrola nemocničných nákaz - seminár sa konal za finančnej  podpory Veľvyslanectva 

Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska  

 Bieňska dolina, Zvolen,  6.-8.12.2002, (20 účastníkov) 

Časopis Nozokomiálne nákazy 

 Sekcia nemocničnej hygieny SEA začala v roku 2002 vydávať časopis  Nozokomiálne 

nákazy. Vedúcim redaktorom časopisu je MUDr. Maďar, PhD. Príspevky hodnotí redakčná 

rada zložená z 9 odborníkov: Doc. MUDr. Sylvia Bazovská, CSc., Doc. Ing. Ivan Čižnár, 

DrSc., MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, MUDr. Dušan Krkoška, CSc., Doc. MUDr. 

Anna Lišková, PhD., MUDr. Pavol Lokša, Doc. MUDr. Táňa Nosková, CSc. a MUDr. Mária 

Štefkovičová MPH. Čestnými členmi redakčnej rady sú  Prof. MUDr. Ľubica Ághová, CSc., 

Prof. MUDr. Daniela Kotulová, CSc. a Prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc. 

 Nakoľko počet výtlačkov je obmedzený, nie je zatiaľ distribuovaný všetkým 

členom SEA ale dostávajú ho všetci členovia Sekcie nemocničnej hygieny SEA a knižnice 

jednotlivých ŠZÚ na Slovensku. Je však prístupný na webovej stránke JLF UK Martin 

www.lefa.sk/internet/nozokom a odkaz na tento časopis je aj na webovej stránke SEA 

www.sea.host.sk. 

Webová stránka SEA www.sea.host.sk 

 V roku 2000 bola vytvorená webová stránka SEA na ktorej je možné získať 

informácie o štruktúre, podmienkach členstva a odborných podujatiach  SEA. Stránka ďalej 

poskytuje študijné materiály MUDr. Vladimíra Plesníka, Informačný servis o očkovaní, ktorý 
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ponúka skrátené preklady vybraných odborných článkov s témou vakcinácie, skrátené 

preklady vybraných článkov zo zahraničnej literatúry z problematiky surveillance prenosných 

ochorení ako aj niektoré zaujímavé články a prednášky slovenských odborníkov 

v epidemiológii. V kapitole aktuality je možné získať aktuálne informácie o výskyte chrípky 

a chrípke podobných ochorení na Slovensku v čase chrípkovej sezóny a informácie o spôsobe 

zabezpečovania surveillance chrípky na Slovensku. Stránka ďalej ponúka odkazy na 

zaujímavé web stránky s problematikou epidemiológie. 

 Dôkazom toho, že stránka sa dostala do povedomia nielen odbornej ale aj laickej 

verejnosti je fakt, že do konca mája 2003 ju kontaktovalo viac ako 5500 návštevníkov. 

 

V Bratislave, 12.6.2003     MUDr. Zuzana Krištúfková 

                         predseda AR SEA 


