Zápisnica zo zasadania výboru SSKB dňa 23.04.2014.
Prítomní – členovia V-SSKB : MUDr. Daňová PhD, Doc. Ing. Blažíček CSc, MUDr. Pivovarníková,
MUDr. Gábor, Ing. Belicová, MUDr. Sečník
Ospravedlnení: RNDr. Lepejová., Ing. Balla,
Prítomný za dozornú radu SSKB: MUDr. Špaňár
Hostia – organizácia XI. Kongresu SSKB: Prof. MUDr. Dobrota, CSc, p. Kamenická - CA KAMI

Program:
1. Príprava XI. Kongresu SSKB SLS
2. Rôzne
1. Príprava XI. Kongresu SSKB SLS:












P. Kamenická - z CA KAMI informovala prítomných o stave príprav kongresu. CA KAMI
vypracovala úvodnú kalkuláciu predpokladaných nákladov, je potrebné sa k návrhu vyjadriť. Hotel
Turiec je rezervovaný v nami požadovanom termíne. Čoskoro by bolo potrebné začať realizovať prvé
kroky - spustenie vlastnej web stránky kongresu, na ktorú by bol link z webu SSKB. Na tejto stránke
by boli k dispozícii všetky aktuálne informácie o kongrese, vrátane elektronickej registrácie,
objednania ubytovania a pod. Taktiež by bolo potrebné začať rokovania s vystavujúcimi firmami. Pri
zabezpečovaní niektorých služieb (ozvučenie, premietanie a pod) sa im osvedčila spolupráca
s miestnymi overenými subdodávateľmi
K. Daňová - v predloženej prvej kalkulácii nákladov na kongres sa celková suma pohybuje okolo
22.000 Eur. Je to dosť značná suma. D. Gábor by sa mohol ujať prvej komunikácie s firmami, potom
už bude aktívne rokovať s firmami CA KAMI. Zopár firiem by bolo „nosných“, tieto budú asi
požadovať aj firemné prezentácie v rámci odborného programu
D. Gábor – ak zvážime, že účastníkov kongresu bude cca 100 – 150, je to málo na to, aby bežali
paralelne odborné prednášky a firemné prezentácie. Na odborných prednáškach by bolo minimum
poslucháčov. Možno by bolo vhodné uvažovať o zaradení tzv. „firemného bloku“ prednášok
D. Dobrota - pôvodne organizácia kongresu bola ponúknutá jemu. Žiaľ musel ju odmietnuť
z dôvodov momentálne prebiehajúcej rekonštrukcie auly, kde by sa mal kongres konať. Pri nákladoch
22.000 Eur je príjmová stránka kongresu postavená na firmách. Je otázka, či v hoteli Turiec je
dostatok priestoru pre prezentovanie sa firiem. Ponúka ako alternatívu na zváženie priestory pre firmy
v rámci auly. Ak sa dobudujú priestory, nasledujúci kongres (o dva roky) by bolo možné organizovať
v priestoroch auly LFUK.
P. Blažíček - má pozitívne referencie od firiem na hotel Turiec z predchádzajúcich akcií
P. Kamenická – tiež má pozitívne referencie od firiem vzhľadom na priestory v hoteli Turiec. Ak
predpokladáme účasť cca 12 – 15 firiem a bude k dispozícii aj salónik vedľa recepcie, priestory by
mohli stačiť
P. Sečník - doposiaľ bola propagácia, aktuálne informácie, elektronická registrácia, rezervácia
ubytovania pre účastníkov pre všetky odborné akcie organizované SSKB riešená cez existujúcu web
stránku SSKB. Vytváranie špeciálnej web stránky pre kongres považuje za zbytočné náklady navyše.
P. Kamenická - web stránku kongresu by dali ako „bonus“ bezplatne. Bola by tam registrácia, I.
informácia, ďalšie informácie o odbornom a spoločenskom programe. I. informácia by sa mala na
stránke objaviť do 31.05.2014.








Otázka výšky kongresového poplatku bola ďalšou diskutovanou témou. Nakoniec sa prítomní dohodli
na sume 40 Eur (členovia SSKB), 45 Eur (nečlenovia SSKB), pri registrácii po termíne zvýšený
poplatok 55 Eur. Dôchodcovia, študenti – jednotný poplatok 10 Eur
Abstrakty prednášok – je potrebné vyšpecifikovať formát, v akom ich posielať. Ak sa budú
publikovať v časopise Laboratórna diagnostika konzultovať formát s prof. Ráczom.
K. Daňová – zatiaľ sú prednáškami pokryté nasledovné prednáškové bloky odborného programu:
o problematika neuroendokrinných nádorov GITu (P. Blažíček)
o problematika lipidov (J. Špaňár)
o problematika pregraduálneho vzdelávania v klinickej biochémii ( D. Dobrota)
Odborný program by mal obsahovať jednu plenárnu prednášku a 7 blokov prednášok (1 blok 1. deň, 4
bloky 2. deň, 2 bloky 3. deň). Teda je potrebné navrhnúť a pokryť prednáškami ešte 4 bloky. Do
úvahy prichádzajú nasledovné návrhy prednáškových blokov :
o POCT vs. Laboratórium (J. Balla)
o Predanalytická fáza (D. Gábor)
o Zaujímavé analyty, postupy, technológie (P. Sečník)
o Monitorovanie reprodukčných funkcií (A. Stecová)

D. Dobrota – ponúkol, že osloví so žiadosťou o plenárnu prednášku prof. Vilčeka z USA.
Možnosť prihlásiť a prezentovať postery ostáva zatiaľ otvorená. Priestor salónika pri recepcii, kde by
postery mali byť umiestnené asi bude potrebné vyhradiť pre vystavujúce firmy.

2. Rôzne
 D. Dobrota – na LFUK v Martine je už akreditované postgraduálne vzdelávanie pre lekárov, aktuálne
sú prihlásení traja frekventanti (2 z KE, 1 z MT). Vzdelávanie pre nelekárov zatiaľ nemajú
akreditované, otázka ostáva zatiaľ otvorená.
 P. Sečník – na web stránke SSKB by bolo potrebné zverejniť túto skutočnosť, požiadal D. Dobrotu o
zaslanie údajov o výukovej základni v Martine.
 V ďalšej diskusii na tému postgraduálneho vzdelávania boli prediskutované otázky zjednotenia
a ďalšej perspektívy postgraduálneho vzdelávania na Slovensku, úloha a možnosti odbornej
spoločnosti SSKB v tejto problematike.
 Z. Belicová – ako pokladník SSKB predložila členom V-SSKB vyúčtovanie za r. 2013 ako ho
obdržala zo SLS. Rok 2013 skončil s negatívnym hospodárskym výsledkom. Nepríjemným
prekvapením je záporný hospodársky výsledok kongresu Labkvalita 2013. Príčiny budú podrobené
analýze, členovia SSKB budú o výsledku informovaní.
 Správy o hospodárení za funkčné obdobie výboru SSKB r.2011 – r.2014 budú zverejnené na web
stránke SSKB
 Všetci prítomní sa zhodli na tom, že rozpočet nadchádzajúceho kongresu SSKB musí byť postavený
tak, aby sa neopakovala situácia z posledného kongresu Labkvalita 2013
 K. Daňová – rôzne informácie
o obdržali sme žiadosť NCZI o inováciu štatistického výkazu pre klinickú biochémiu. Vyjadriť
k téme by sa mal najmä hlavný odborník pre klin. biochémiu MZSR. Zo strany SSKB bol
navrhnutý od 01.01.2014 prim. MUDr. J. Vindiš - zatiaľ nebol MZSR menovaný.
o MZSR informuje o protizákonnom postupe SLK pri neuznávaní kreditov posgraduálneho
vzdelávania SACCME.
o štatút ceny prof. Pecháňa bol prepracovaný, zmena je i v národnosti držiteľa ceny – nemusí to
byť občan SR

Bratislava, 23.04.2014
zapísal: MUDr. P. Sečník

overila : MUDr. K. Daňová, PhD

člen výboru SSKB

prezidentka SSKB

