
Zápisnica zo zasadania výboru SSKB dňa 8.1.2014. 
 

 

 

Prítomní: členovia výboru SSKB: MUDr. Daňová, Doc. Ing. Blažíček, Ing. Balla, MUDr. Pivovarníková, 

MUDr. Sečník, RNDr. Lepejová. 

Ospravedlnení: MUDr. Gábor, Ing. Belicová 

Prítomný za dozornú radu SSKB: MUDr. Špaňár 

Prítomný za organizačný výbor LQ 2013: RNDr. Kapalla 

 

Program: 

1. Vyhodnotenie LQ 2013 

2. XI. Kongres SSKB SLS 

3. Udelenie Ceny profesora Ivana Pecháňa  

4. Rôzne 

 

 

1. Vyhodnotenie kongresu „Labkvalita 2013“ 

 Dr. Kačániová poskytla členom V-SSKB e-mailom informáciu o finančnej analýze LQ 2013 

 Dr. Kapalla zhodnotil odborný program. Zahraniční účastníci vyjadrili veľkú spokojnosť a vysoko 

hodnotili úroveň odborného aj spoločenského programu. Obzvlášť ocenil LQ 2013 prof. Palička 

z ČR. 

 Prednášky autorov, ktorí udelia súhlas ku zverejneniu, budú publikované na webe SSKB v pdf 

formáte. 

 VSSKB schválil odmeny za organizáciu podujatia. 

 

2. XI. Kongres SSKB SLS: 

 VSSKB predbežne odsúhlasil miesto konania v Martine (hotel Turiec) v termíne 5.-7.10.2014.  

 Miesto a termín konania sa môže ešte zmeniť v závislosti od podmienok a možností najmä 

pozvaných zahraničných prednášateľov. 

 Odborný program (témy a časový harmonogram) navrhnú členovia VSSKB a pošlú Dr. Sečníkovi. 

Z došlých návrhov bude zostavená finálna verzia programu. 

 Podujatie bude už tradične zamerané na spoluprácu klinickej biochémie s klinickými partnermi. 

 Členovia SSKB odsúhlasili pozvanie zástupcu EFLM, aby vystúpil s plenárnou prednáškou na 

Kongrese SSKB. 

 VSSKB poveril Ing. Ballu, aby pozval prezidenta EFLM M. Panteginiho na Kongres 

s prednáškou na tému štandardizácie v klinických laboratóriách.  



 

3. Udelenie Ceny profesora Ivana Pecháňa 

 Členovia VSSKB sa oboznámili s novou verziou návrhu Štatútu na udelenie Ceny profesora Ivana 

Pecháňa. VSSKB zváži zmenu pôvodného Štatútu aj vzhľadom na časovú náročnosť 

schvaľovacích procesov v navrhovanej novej verzii Štatútu 

 VSSKB odsúhlasil Doc. MUDr. Evu Valovičovú, CSc. ako nadchádzajúceho kandidáta na 

udelenie Ceny profesora Ivana Pecháňa. 

 

4. Rôzne 

 VSSKB odsúhlasil návrh ing. Ballu vo voľbách do Prezídia IFCC na obdobie 2015 – 2017, ktoré 

sa uskutočnia elektronicky hlasovať za nasledovných kandidátov : 

o David W. Kinniburgh (Kanada) 

o Larry Kricka (USA) 

o Daniel Mazziotta (Argentína) 

 Ing. Balla upozornil VSSKB na skutočnosť, že Sekcia pre biochemickú analytiku a techniku 

a Lekárska sekcia v rámci SSKB nevyvíjajú žiadnu činnosť a preto je otázne, či majú pokračovať, 

alebo sa majú zrušiť. O ich osude by sa mali vyjadriť ich členovia pri nadchádzajúcich voľbách 

do orgánov SSKB. 

 Dr. Sečník informoval členov VSSKB o možnosti spolupodieľať sa na tvorbe webových stránok 

SSKB v prípade záujmu zo strany členov SSKB - ako prispievatelia, alebo autori článkov 

o Z členov VSSKB ing. Balla prejavil iniciatívu publikovať na webe SSKB aktuálne 

informácie z EFLM a IFCC 

o Výbor SSKB s touto iniciatívou súhlasí, Dr. Sečník vytvorí podmienky (prístupové práva, 

krátke zaškolenie), aby ing. Balla mohol uvedené príspevky na webovej stránke SSKB 

publikovať 

 Ing. Balla pripravil správu o činnosti národného reprezentanta SSKB – viď Príloha zápisnice  

 

 

 

Ďalšie zasadanie VSSKB je plánované na  12.3. 2014. 

 

 

 

Bratislava, 8.1.2014     zapísala: RNDr. Katarína Lepejová  

       vedecký sekretár SSKB 

 

 



Príloha zápisnice zasadnutia V-SSKB zo dňa 08.01.2014 

Správa národného reprezentanta o komunikácii s IFCC a EFLM za 2. polrok 2013 

a) Výbor SSKB vzal na vedomie:  

 

 Výzvu Craiga Webstera, predsedu EFLM Communication Committee,  na nomináciu 

kandidátov na post 3 riadnych členov a 1 mladého vedeckého pracovníka do pracovnej 

skupiny „Promotion“, ktorej predsedá Mariastella Graziani (IT). 

 

 Výzvu  prof. Prof. Howarda Morrisa, predsedu IFCC komisie pre udeľovanie cien na sedem 

(7) IFCC významných cien, ktoré budú udelené na IFCC Kongrese v júni 2014 v Istanbule 

(TU). Ide o nasledujúcich sedem cien  

 IFCC Distinguished Clinical Chemist Award  

 IFCC-Henry Wishinsky Award for Distinguished International Services 

 IFCC Award for Distinguished Contributions in Education  

 IFCC-Abbott Award for Significant Contributions in Molecular Diagnostics  

 IFCC Distinguished Award for Laboratory Medicine and Patient Care  

 IFCC-Robert Shaffer Award for Outstanding Achievements in the Development of 

Standards for Use in Laboratory Medicine  

 IFCC-Young Investigator Award  

 

 Informáciu Prof. Maurizia Ferarri, predsedu IFCC Divízie pre vzdelávanie (IFCC EMD), 

o vytvorení nového vzdelávacieho programu IFCC pre krajiny, ktoré o ne prejavujú záujem, 

ktorý má dva projekty:  

 the Visiting Lecture Programme (VLP) 

 the “Developing Quality Competence in Medical Laboratories” project 

Úhrada nákladov na sympóziá a workshopy: IFCC bude prednášateľom hradiť cestovné a 

pozývajúca organizácia im bude uhrádzať ubytovanie v 4* hoteli. 

 

 Výzvu Prof. Maurizia Ferarri, predsedu IFCC Divízie pre vzdelávanie (IFCC EMD), na 

nomináciu kandidáta na post riadneho člena do IFCC Komisie pre analytickú kvalitu (C-AQ).  

 

 Výzvu Prof. Prof. Khosrow Adeli, predsedu IFCC Communications and Publications Division 

(CPD), na nomináciu kandidáta na post  Web Editora IFCC Komisie na internetový eLearning 

(C-IeL). 

 

 Stanovisko Výkonného výboru EFLM k štrukturálnym zmenám IFCC a k IFCC dokumentu 

“Shaping the Future of Laboratory Medicine”. 

 

 Informáciu sekretára IFCC Prof. Sergia Bernardiniho o pripravovanej ostrej skúške nového 

elektronického volebného systému IFCC, ktorá sa má uskutočniť v auguste. Jej predmetom 

bude vyjadrenie názoru národných spoločností na určenie významu a poradia naliehavosti 

strategických úloh IFCC na nasledujúce obdobie.  

 

 Oznámenie  Dr. Grahama Beastalla, prezidenta IFCC, o spustení nového portálu “Labs Are 

Vital”, ktorý bude publikovať zásadné príspevky laboratórnej medicíny k zdravotnej 

starostlivosti. Dr. Ellis Jacobs,  zástupca IFCC vo vedení ‘Labs Are Vital’ vyzýva odbornú 

komunitu prispieť k tvorbe základných zdrojov informácií. Portál je dostupný na linku: 

www.labsarevital.com 

 

http://www.labsarevital.com/


 Výzvu Dr. Grahama Jonesa, predsedu IFCC pracovnej skupiny IFCC a Svetovej asociácie 

spoločností laboratórnej medicíny (WASPaLM) pre chronické ochorenia obličiek (TF-CKD 

na nomináciu korešpondenčného člena pracovnej skupiny TF-CKD. 

 

 Oznámenie Dr. Iana Watsona, prezidenta EFLM, o podpise nového kontraktu medzi EFLM 

a vydavateľom časopisu Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM), ktorý vstúpi 

do platnosti v r. 2014. 

 

 Oznámenie prof. Elizabeta Topic, predsedníčky EFLM C-ET, o konaní 13. Školiaceho kurzu 

v klinickej chémii a laboratórnej medicíne na tému” New Trends in Diagnosis and Monitoring 

Using POC Instruments”, ktorý sa bude konať 19.-20.10.2013 v Dubrovníku. 

 

 Oznámenie Sekretariátu IFCC o zverejnení zápisnice zo 120. Zasadania Výkonného výboru 

IFCC v dňoch 17.-19.2013 v Miláne. Zápisnica je dostupná v plnom znení na 

linku:  http://www.ifcc.org/executive-board-and-council/ebminutes/ 

 

 Zápisnicu zo 6. Valného zhromaždenia EFLM a EC4 19.5.2013 v Miláne. 

 

 Výzvu Dr.  Wilema Huismana, predsedu EFLM Komisie pre kvalitu a reguláciu, na 

nomináciu 3 riadnych členov a jedného mladého odborníka na pozície členov novej EFLM 

pracovnej skupiny pre IVD Smernicu - WG on IVD Directive (WG-IVD), ktorej predsedá 

Prof. Christos Kroupis (GR). 

 

 Výzvu Prof. Paivi Laitinena, predsedu Návrhovej komisie IFCC, na podávanie návrhov na 

posty Výkonného výboru IFCC (EB IFCC) na nové funkčné obdobie rokov 2015-2017. 

Súčasťou výzvy sú vymenované podmienky, hlavné zásady a požiadavky kladené na 

kandidátov na najvyššie funkcie IFCC. 

 

 Žiadosť Dr. Janet Smith, predsedníčky Komisie na distančné vzdelávanie (C-DL) a Dr. Petra 

Vervaarta, predsedu komisie na internetové vzdelávanie a e-Learning (C-IeL) na zaslanie 

národného curricula na účely reštrukturalizácie webovej stránky IFCC. 

 

 Vyžiadanie Dr. Bernarda Gougeta, Editora EFLM News, príspevkov od národných 

spoločnosti na uverejnenie v septembrovom a októbrovom čísle EFLM News. 

 

 Správu Dr. Grahama Beastalla, prezidenta IFCC, o priebehu a výsledku prvého 

elektronického hlasovania národných reprezentantov,  ktoré sa týkalo Strategického plánu 

hlavných úloh IFCC na budúce obdobie. Podrobnosti elektronického hlasovania sú popísané 

na linku: http://en.wikipedia.org/wiki/Instant-runoff_voting Výsledky hlasovania môžete 

nájsť na linku: https://electionbuddy.com/elections/9113/results/sx9mm8def 

 

 Informáciu Dr. Michaela Thomasa, vedúceho IFCC Projektu “Developing Quality 

Competence in Medical Laboratories” (DQCML). Projekt pozostáva z Visiting Lecture 

Programme a z nasledujúcich vzdelávacích modulov:  

 

 Basic analytical quality: Internal Quality Control (IQC) and External Quality 

Assessment (EQA) 

 Laboratory quality assurance 

 Quality management systems and ISO 15189 

 Laboratory accreditation 

 Laboratory management 

 Management tools, including distance learning 

 The interpretation of laboratory results 

http://www.ifcc.org/executive-board-and-council/ebminutes/
http://en.wikipedia.org/wiki/Instant-runoff_voting
https://electionbuddy.com/elections/9113/results/sx9mm8def


 

Program pokrýva náklady na spiatočné letenky prednášateľov. Náklady na ubytovanie, 

stravovanie a miestnu dopravu hradí usporiadateľská organizácia. 

 

 Stanovisko Dr. I. Watsona, prezidenta EFLM, k dokumentu „Shaping the Future of 

Laboratory Medicine“ o strategických zmenách fungovania IFCC. Uvedený dokument sa 

odvoláva na hlavné hnacie sily: globalizácia, technologický pokrok, ekonomické aspekty, 

integrovaná diagnostika, pridaná hodnota laboratórnej medicíny. I. Watson požiadal členske 

spoločnosti EFLM o vyjadrenie sa k nasledujúcim otázkam: 

 Societies in conflict: resolution? 

 How will equable voting be achieved? 

 What standards of educational attainment and practice need to be demonstrated for a 

society to join? 

 What would be the status of companies? 

 All Lab Medicine i.e. Microbiology, genetics etc: change ethos? 

 If IFCC adopt, EFLM would be obliged to adopt  

 

 Ponuku Dr. I. Watsona,  prezidenta EFLM, na prednáškovú účast člena Výkonného výboru 

EFLM na národnom kongrese. Hostiteľská krajina môže navrhnúť tému alebo meno kandidáta. 

Náklady na cestovné a ubytovanie hradí EFLM. 

 Žiadosť Dr. I. Watsona, prezidenta EFLM, adresovanú NR SSKB, na vyplnenie dotazníka 

EFLM k dokumentu IFCC "Stratégia pre budúcnosť laboratórnej medicíny”. Tento dokument 

spolu s komentárom prezídia EFLM „Board view on the IFCC Structural Changes„ bol 

zverejnený na tabuli v priestoroch prezentácie konferencie Labkvalita v hoteli Patria na 

Štrbskom Plese. Dotazník, jeho vyhodnotenie za SSKB a odpoveď prezidentovi EFLM boli 

zverejnene na www.sskb.sk. 

 Výzvu Prof. Maurizia Ferarri, predsedu IFCC Divízie pre vzdelávanie (IFCC EMD), na 

nomináciu kandidáta na post riadneho člena IFCC Komisie  “Clinical Molecular Biology 

Curriculum” (C-CMBC). Návrh nominovať Dr. Katarinu Baluchovú, ktorá je 

korešpondenčnou členkou IFCC CMB, V-SSKB neschválil. 

 Informáciu Dr. Grahama Beastalla, prezidenta IFCC, o ponuke vydavateľa Elsevier na 

zľavnené predplatné on-line prístupu do elektronickej formy časopisu Clinica Chimica Acta 

(CCA). 

 Výzvu Prof. Iana S. Younga, predsedu SD IFCC, na nominácie odborníkov do IFCC komisií 

„Reference Intervals and Decision Limits (C-RIDL)“ a „Reference System of Enzymes (C-

RSE)“. 

 Žiadosť Dr. I. Watsona, prezidenta EFLM, adresovanú prezidentke SSKB, na diskusiu o téme 

EFLM Perspectives on IFCC Strategy. V súvislosti s týmto dokumentom prezident EFLM vo 

svojom liste naliehal na rozvážny postoj SSKB v nastavajúcich voľbách IFCC EB na roky 

2015-2017. 

 Motivačný a volebný list Prof. Nazmi Ozera, prezidenta Tureckej biochemickej spoločnosti, 

na podporu Prof. Tomris Osben na post pokladníčky IFCC v nastavajúcich voľbách EB IFCC 

na roky 2015-2017. 

 Motivačný a volebný list Prof. Giuseppe Castaldo,  prezidenta Talianskej spoločnosti klinickej 

biochémie a laboratórnej medicíny (Sibioc-Laboratory Medicine), na podporu Prof. Maurizia 

Ferrari na post prezidenta IFCC v nastavajúcich voľbách EB IFCC na roky 2015-2017. 

http://www.sskb.sk/


 Listy NR SSKB adresované Prof. Tomris Osben a Prof. Maurzio Ferrari, kandidátom EB 

IFCC, s otázkami na ich konanie v prípade, že budú zvolení. 

 Odpovede Prof. Tomris Osben a Prof. Maurizio Ferrari na listy NR SSKB. 

 Oznámenie Prof. Paivi Laitinena, predsedu Návrhovej komisie IFCC, o kandidátoch na posty 

Výkonného výboru IFCC (EB IFCC) na nové funkčné obdobie rokov 2015-2017. 

President:  Maurizio FERRARI (SIBioC - Italy) 

Howard MORRIS (AACB - Australia) 

Treasurer:  Robert DUFOUR (AACC - USA) 

Leslie LAI (MACB - Malaysia) 

Tomris OZBEN (TBS - Turkey) 

Secretary:  Sergio BERNARDINI (SIBioC - Italy) 

Members - Three positions: 

Camelia GRIGORE (SRML - Romania) 

Abderrazek HEDHILI (STBC - Tunisia) 

János KAPPELMAYER (MLDT - Hungary) 

David W. KINNIBURGH (CSCC - Canada) 

Larry KRICKA (AACC - USA) 

Ruth LAPWORTH (ACB - UK) 

Daniel MAZZIOTTA (CUBRA - Argentina) 

Leila RISTELI (SKKY - Finland) 

Rosa Isabel SIERRA-AMOR (CMCLC - Mexico) 

Vanessa STEENKAMP (SAACB - South Africa) 

 Výzvu Prof. Maurizia Ferarri, predsedu IFCC Divízie pre vzdelávanie (IFCC EMD), na 

nomináciu 3 kandidátov na post riadneho člena IFCC Komisie „Committee on Clinical 

Laboratory Management (C-CLM“. 

 Informáciu zo sekretariátu IFCC k Projektu Visiting lecture. Program je dostupny na linku: 

http://www.ifcc.org/ifcc-education-division/emd-special-projects/. 

 Výzvu Dr. Grahama Beastalla, prezidenta IFCC, na predkladanie návrhov k projektom 

pracovných skupín „Projects for the IFCC Task Force on Ethics“. 

 Ponuku Heike Jahnke, Editor Journals Science, Technology, Medicine, de Gruyter, na 

jednoročný bezplatný prístup do elektronickej databázy časopisu CCLM pre členov SSKB. O 

spôsobe a technike prístupu rokuje NR SSKB s Olafom Schmalfuß, Manažérom 

vydavateľstva de Gruyter pre globálne služby zákazníkom. 

 Žiadosť Prof. Davida E. Brunsa, predsedu pracovnej skupiny Ethics Task Force (TF-E), na 

vyplnenie dotazníka o vzdelávaní etiky v programoch školiacich kurzov riaditeľov laboratórií. 

 Výzvu Dr. I. Watsona,  prezidenta EFLM, na vyplnenie elektronického dotazníka Patient 

Focused Laboratory Medicine a na jeho rozšírenie v rámci SR. Dotazník bol vyplnený 

v NUSCH Bratislava a ADLA Prešov a odoslaný. 

 Volebné listy Elisabeth Hooper z Kanadskej spoločnosti klinických chemikov, Petra 

Vervaarta, prezidenta Australazijskej asociácie clinických biochemikov (AACB) a Prof. 

Vanessy Steenkamp, členky výkonného výboru IFCC, a motivačné listy Prof. Davida W. 

Kinniburgha, prezidenta Kanadskej spoločnosti klinických chemikov (CSCC), Prof. Vanessy 

Steenkamp, na podporu menovaných nominantov v nastavajúcich voľbách na posty nového 

Výkonného výboru IFCC na obdobie 2015-2017. 

http://www.ifcc.org/ifcc-education-division/emd-special-projects/


 Správu zo 4.zasadnutia EFLM Pracovnej skupiny na Preanalytickú fázu konaného 22.11.2013 

v Oxforde. Problematika je podrobne popísaná v publikácii Clin Chem Lab Med. 2013 

Aug;51(8):1585-93. doi: 10.1515/cclm-2013-0283. Survey of national guidelines, education 

and training on phlebotomy in 28 European countries: an original report by the European 

Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) working group for the 

preanalytical phase (WG-PRE).Simundic AM, Cornes M, Grankvist K, Lippi G, Nybo M, 

Kovalevskaya S, Sprongl L, Sumarac Z, Church S. 

 Listy Dr. Ina Watsona, Dr. Gilberta Wieringu a Prof. Simone Zerah, adresované V-SSKB vo 

veci nominácie slovenského zástupcu v inštitúcii EC4. 

 Výsledky volieb na hlavné posty Výkonného výboru IFCC na obdobie 2015-2017: 

 President:        Maurizio Ferrari 

 Treasurer:        Tomris Ozben 

 Secretary:        Sergio Bernardini 

 Žiadosť Prof. Sergioa Bernardiniho, sekretára IFCC, na vypracovanie Výročnej správy SSKB 

za rok 2013. 

 

b) Výbor SSKB odsúhlasil 

  

 “Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, A.C.” za riadneho člena IFCC. 

 


