ZÁPIS ZO STRETNUTIA
ID stretnutia:

Druh stretnutia:

Predmet
stretnutia:

Financovanie el. DB – spolupráca medzi NCZI a SLK

Dátum konania:
Čas (od – do):

Miesto konania:
Zvolávateľ:

14.10.2015
14:00 – 15:00
NCZI

Zúčastnení:

RNDr. I. Serváček ISE
Ing. M. Nagyová MNA
JUDr. I. Seyferová ISE
Ing. J. Hajnali JHA
Mgr. B. Gundelová BGU

Neprítomní:

-

NCZI
NCZI

SLK/SLS
M. Kollár MKO
M.Jurigová MJU
Z. Seneši ZSE
K. Kotrbová KKO
Z. Pačesová ZPA
M. Mistríková MMI
Ž. Mácová ZMA
–

MZ SR
Ing. R. Beliansky RBE

–

Podklady:
Zápis vyhotovil:

Zápis verifikoval:

M. Nagyová

I. Serváček

1. Agenda
Agenda

Prejednané

Aktuálne platná zmluva o spolupráci medzi NCZI a SLK z 24.01.2012

áno

Riešenie aktuálneho stavu prístupov do licencovaných el. DB Science Direct
a Wiley, náhrada

áno
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2. Záznam zo stretnutia
Oblasť agendy

Záznam

Aktuálne platná Zmluva
o spolupráci medzi NCZI
a SLK

ISE otvoril stretnutie, privítal zúčastnených a infomoval o dôvode jeho
zorganizovania.
Predmetom stretnutia bolo informovanie zástupcov SLK o stave plnenia
„Zmluvy o spolupráci“ medzi NCZI a SLK, ako aj o už skončenej „Zmluve
o poskytovaní služieb“ medzi SLK a NCZI, upozornenie na vzniknutý problém
a následné prejednanie spôsobu jeho vyriešenia.
Na základe nedostatočných finančných prostriedkov na strane NCZI neboli
pred nástupom ISE do funkcie uhradené prístupy do dvoch licencovaných el.
DB – Science Direct a Wiley (zo 6 uvedených v zmluve).
ISE vyjadril záujem vyriešiť tento problém a naďalej pokračovať v poskytovaní
čo najširšieho množstva informácií pre lekárov a ZP. Vzhľadom na súčasnú
finančnú situáciu otvoril aj otázku možnosti participácie na platbách za tieto
DB zo strany SLK.
MJU uviedla, že SLK prispelo na kúpu týchto DB sumou 90.000,- EUR, podľa
kontextu uvedenej zmluvy.
MNA upresnila, že suma zo strany SLK vo výške 90.000 bola vyplatená na
základe dnes už ukončenej „Zmluvy o poskytovaní služieb“ pre obdobie
24.1.2012 – 31.5.2013. Druhá zmluva, uzatvorená v rovnakom dátume,
s účinnosťou po ukončení prvej zmluvy, t.j. od 1.6.1013 – 31.5.2018 už bola
podpísané bez finančného prispenia zo strany SLK na zabezpečenie prístupu
do uvedených typov licencovaných DB. Nakoľko suma, ktorú by mala NCZI,
za uvedené obdobie zaplatiť (cca 440.000,- Eur), je výrazne nad jej finančné
možnosti, NCZI hľadá alternatívne riešenie a navrhuje predložiť SLK návrh na
iné typy licencovaných DB, ktoré by v čo najvyššej % miere pokryli ako
požiadavky SLK, tak požiadavky lekárov a ZP.
MKO upozornil, že zmluva bola podpísaná a je platná v plnom znení.
Nezakladá povinnosť SLK podieľať sa finančne na nákladoch súvisiacich so
zabezpečovaním zahraničných elektronických databáz. Nakoniec – je to
úloha Slovenskej lekárskej knižnice ako organizačnej zložky NCZI, nie SLK.
SLK už druhý rok financuje vzdelávací portál i-med.sk. SLK (profesná
organizácia) sa nebude finančne podieľať na úlohách, ktoré má plniť NCZI
ako štátna organizácia. Pripomenul, že SLK poskytuje pre NCZI bezodplatne
informácie z registra lekárov. Vedenie registra lekárov vykonáva SLK zo
zákona, je to prenesený výkon štátnej správy, pričom od štátu naň nedostáva
žiadne financie. Upozornil na nutnosť zvýšiť zákonom registračný poplatok
pre lekárov, nakoľko členovia SLK nesúhlasia s tým, aby bol prenesený výkon
štátnej správy hradený z ich členských príspevkov. Cca 100 000,- EUR ročne
na prístup lekárov k najnovším medicínskym informáciám zo zahraničia nie je
pre štátny rozpočet vysoká suma. Prístup k informáciám je nevyhnutný pre
výučbu študentov medicíny aj lekárov a v konečnom dôsledku aj pre správnu
liečbu pacientov, o ktorých ide v prvom rade.
RBE zareagoval na uvedené v zmysle, že nie je snahou požadovať od SLK
percentuálne resp. 100% pokrytie nákladov na zabezpečenie prístupov do
licencovaných el.DB, snahou je nájsť také riešenie, ktoré by vyhovovalo ako
z finančného hľadiska, tak rovnako aj z pohľadu poskytnutia predmetu
zmluvy.

Riešenie

aktuálneho

ISE požiadal o súhlas k hľadaniu iného, obomi stranami akceptovateľného
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Oblasť agendy

Záznam

stavu
prístupov
do
licencovaných el. DB
Science Direct a Wiley

riešenia.

Návrh na zmenu druhov
licencovaných el. DB pre
SLK
(ČL.II
Predmet
zmluvy, bod a).)

MNA
predniesla
návrh
riešenia
vzniknutej
situácie
náhradou
zmenou sprístupnených zazmluvnených licencovaných databáz inou. Obe
zastúpené strany sa dohodli, že MNA zašle návrh na zmenu v ponúkaných
typoch licencovaných el. DB na MJU. V návrhu uvedie dôkladné porovnanie
pôvodných databáz s navrhovanou. MJU rozpošle návrh všetkým
zúčastneným. Následne BGU overí možnosť testovania návrhu pre SLK
u dodávateľa o čom bude MJU informovať. Posledným krokom bude riešenie
prípadných otázok, resp. stretnutie MJU, MNA a BGU.

MKO informoval, že o tejto skutočnosti majú znalosť, hoci NCZI nesplnilo
povinnosť podľa zmluvy informovať o nej. zároveň deklaroval, že v prípade
vhodného náhradného riešenia nebude vymáhať náhradu plnenia podľa
zmluvy. Súčasne MKO uviedol, že SLK je ústretová rokovať o prípadnej
náhrade databáz Science Direct a Wiley inou. Požaduje konkrétne informácie
o náhradnej databáze a testovací prístup k nej pre odborníkov z SLK.
Konečné stanovisko dá SLK po konzultácii s nimi a prerokovaní v orgánoch
komory.

Na základe dodaného návrhu, po jeho prejednaní a overení vyjadrí SLK svoje
stanovisko k navrhovanému riešeniu odpoveďou smerovanou na MNA.
Následne NCZI zorganizuje spoločné stretnutie ohľadne ďalšieho postupu.

3. Identifikované úlohy
ID

Popis úlohy

Termín splnenia

Zodpovedný

1

Pripraviť a zaslať (na M. Jurigovú) návrh na zmenu
druhov licencovaných el. DB.

16.10.2015

M. Nagyová

2

Overiť možnosť testovania na základe návrhu
a zabezpečiť prístupy.

23.10.2015

B. Gundelová

3

Naplánovať individuálne stretnutie
v prípade otázok zo strany SLK.

Podľa potreby

M. Nagyová

4.

Rozposlať návrh na všetkých zúčastnených za SLK

19.10.2015

M.Jurigová

5.

Zaslať reakciu na návrh na NCZI (MNA)

nebol
definovaný
presný termín

SLK

k testovaniu
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