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ŠTATÚT  CENTRA  PRE NEUROMUSKULÁRNE OCHORENIA 

 
 

Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR č. SZS-982/95-Lb zo dňa 16.5.1995 bolo na Neurologickej klinike 
SZU a UNB   schválené  Centrum pre neuromuskulárne ochorenia. Akreditáciu centra schválilo MZ SR č. Z34582-2011-
OZS aj dňa 27.6.2011.  

Lekári Centra pre neuromuskulárne ochorenia vo forme hospitalizácií a ambulantne vykonávajú diagnostiku, 
liečbu a dispenzarizáciu pacientov s neuromuskulárnymi ochoreniami  z  celého Slovenska. Činnosť centra je zameraná 
najmä na diagnostiku a liečbu geneticky podmienených a autoimunitných ochorení periférneho motoneurónu, periférnych 
nervov, nervovosvalového spojenia a svalstva.  

V Centre sa vykonávajú tieto diagnostické výkony: klinická, biochemická a elektrofyziologická diagnostika  
(natívna EMG; kondukčné EMG štúdie; repetitívna nervová stimulácia;  single fiber electromyography; motorické 
evokované potenciály, SSEP); vyšetrovanie autoprotilátok proti acetylcholínovým receptorom, proti svalovo špecifickej 
kináze, napäťovo závislým kalciovým a káliovým kanálom, protilátok proti gangliozidom, histopatologická, 
imunohistochemická a elektrónmikroskopická diagnostika neuromuskulárnych ochorení, DNA diagnostika geneticky 
podmienených nervosvalových ochorení. V diagnostike neuromuskulárnych ochorení je nevyhnutný multidisciplinárny 
prístup. Centrum pre neuromuskulárne ochorenia spolupracuje s Oddelením molekulovej a biochemickej genetiky Ústavu 
lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB, s Katedrou molekulárnej biológie Prírodovedeckej 
fakulty UK a Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, s Patologicko-anatomickým oddelením, Alpha-Medical, 
UN Bratislava-Ružinov, s RIA laboratóriom Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave, s Centrom molekulární 
biologie a genové terapie v Brne, s DNA laboratóriom Fakultnej nemocnice v Motole, Praha, s Institute of Molecular 
Medicine, Neuroscience Group, John Radcliffe Hospital v Oxforde, s Metabolic Laboratory, University Medical Center, 
Hamburg – Eppendorf. 

Úlohou lekárov Centra je podľa medzinárodne uznávaných diagnostických kritérií stanoviť včas správnu 
diagnózu a indikovať optimálny terapeutický postup. Zohľadniť všetky kritéria pre voľbu imunoterapie pri 
autoimunitných neuromuskulárnych ochoreniach - systémová intravenózna a perorálna kortikoterapia, liečba 
imunosupresívnymi preparátmi,  liečba intravenóznym imunoglobulínom, terapeutické výmenné plazmaferézy 
(spolupráca s Národnou transfúznou službou),  tymektómie (spolupráca s Klinikou hrudníkovej chirurgie SZU a III. 
Chirurgickou klinikou LFUK) a liečba monoklónovými protilátkami.  

Úlohou lekárov Centra je v spolupráci s Klinikou anesteziológie a intenzívnej medicíny liečba pacientov s 
respiračným a bulbárnym zlyhávaním (myastenické krízy, akútna polyradikuloneuritída Guillain-Barré, hyperakútne 
formy dermatomyozitídy a polymyozitídy), v spolupráci s II. Gynekologickou klinikou LFUK a UNB starostlivosť o 
pacientky s nervosvalovými ochoreniami počas tehotentsva, pôrodu a v postpartálnom období, v spolupráci s Klinikou 
plastickej chirurgie LFUK a UNB pripravovať pacientov na korekčné operačné zákroky pri závažných 
neuromuskulárnych oftalmopatiách. 

Úlohou lekárov Centra je včasná diagnostika geneticky podmienených degeneratívnych a metabolických 
neuromuskulárnych ochorení, u ktorých sa v poslednom období zaznamenali významné pokroky v liečbe (enzymatická 
substitučná liečba pri myopatiách u Pompeho choroby, neuropatiách pri Fabryho chorobe, liečba tafamidisom a 
transplantácia pečene pri familiárnej amyloidnej neuropatii, neuromuskulárne poruchy pri gluténovej senzitivite). 

Lekári Centra spolupracujú pri vytváraní medzinárodných registrov vzácnych neuromuskulárnych ochorení 
(myasténia gravis, myotonická dystrofia, familiárna amyloidná polyneuropatia, Pompeho choroba). 

 
Miesto prevádzkovania: 
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UN Bratislava Ružinov:  
- lôžková časť - 11. poschodie nemocnice 
- ambulantná časť -  poliklinická časť nemocnice (-1), miestnosť č. 026 a 11. poschodie nemocnice 
- elektromyografické laboratórium - poliklinická časť nemocnice (-1), miestnosť č. 046. 
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Personálne obsadenie Centra pre neuromuskulárne ochorenia: 
Vedúci centra: Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD 
 
Lekári Ambulancie pre neuromuskulárne ochorenia: 
Ordinačné hodiny: 
Pondelok  9-13 hod. Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD, MUDr. Katarína Sitárová  
Utorok      9-13 hod. Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD, MUDr. Ivan Martinka 
Streda       9-13 hod. Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD, MUDr. Miriam Sosková 
Štvrtok     9-13 hod. Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD MUDr. Katarína Sitárová 
Piatok       9-13 hod. MUDr. Ivana Urminská 
 
Lekári EMG laboratória:  
Ordinačné hodiny : 
Pondelok   9-13 hod.    Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc. 
Utorok       9-13 hod.    Doc. MUDr. Ján Benetin, PhD 
Streda        9-13 hod.    MUDr. Viera Hančinová  
Štvrtok      9-13 hod.    MUDr. František Cibulčík, PhD 
Štvrtok    13.30-15.30  MUDr. MUDr. Andrea Hergottová 
Piatok        9-13 hod.    MUDr. Andrea Hergettová  
 
 
 
Vypracoval:  Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD 
                       vedúci Centra pre neuromuskulárne ochorenia 
 
 
 
V Bratislave  9.2.2012 


