
Zápisnica zo zasadania výboru SSKB dňa 19.11.2014. 

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

Pivovarníková,  MUDr. Gábor,  MUDr. Sečník, RNDr. Lepejová. 

Ospravedlnení: Ing. Belicová 

Prítomný za dozornú radu SSKB: MUDr. Špaňár 

 

 

Program: 

1. Vyhodnotenie XI. Kongresu SSKB SLS 

2. Voľby 2015 - 2018 

3. Rôzne 

 

1. Vyhodnotenie XI. Kongresu SSKB SLS: 

 VSSKB sa oboznámil s výsledkami hospodárenia XI. Kongresu 2014 v Martine. Podujatie sa 

skončilo s pozitívnym hospodárskym výsledkom. Spresnenie bude zverejnené na webe v správe 

o hospodárení po uzavretí účtovného roku 2014. 

 VSSKB schválil vedúcim 6 odborných blokov odmenu za prípravu a vedenie blokov. 

 

2. Voľby 2015 - 2018: 

VSSKB vyhlásil dňom 19.11.2014  2-kolové korešpodenčné voľby do nového VSSKB na 4-

ročné funkčné obdobie 2015 - 2018.  

 V rámci korešpondenčných volieb bude uvedené formulácia: Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 

Sekcia biochemickej  analytiky a techniky a  Sekcia pre lekársku činnosť nevyvíjajú žiadnu aktivitu, 

a tým sa zbytočne odčerpávajú finančné prostriedky z členských príspevkov. Preto Výbor SSKB 

navrhuje zrušiť uvedené sekcie. Za tým účelom Vás prosíme, aby ste  v rámci korešpodenčných 

volieb do nového VSSKB odpovedali na položenú otázku, či súhlasíte so zrušením Sekcie 

biochemickej analytiky a techniky a Sekcie pre lekársku činnosť ? Áno/Nie 

 

3. Rôzne: 

Doc. Blažíček navrhol pre nový VSSKB, aby každý účastník zahraničného odborného 

podujatia napísal 1 – 2 stranovú správu do časopisu Laboratórna diagnostika pre všetkých, ktorí sa 

podujatia nemohli zúčastniť. 



VSSKB poveruje Dr. Sečníka, aby skontaktoval šéfredaktora časopisu Laboratórna 

diagnostika prof. Rázca ohľadom uverejňovania časopisu Laboratórna diagnostika na webe SSKB 

v elektronickej podobe. 

Záujemcovia o informáciu o aktualizácii webovej stránky SSKB majú možnosť poslať svoju 

e-mailovú adresu, na ktorú budú dostávať automaticky informácie o aktualizácii webovej stránky 

SSKB. Adresa, na ktorú treba poslať kontaktný e-mail, bude uvedená na webe SSKB. 

VSSKB poveruje Doc. Blažíčka, aby oslovil Doc. Valovičovú a Dr.Gábora  ohľadom pomoci 

pri spracovaní histórie SSKB.  

 

 

 

 

 

 

Bratislava, 19.11.2014     zapísala: RNDr. Katarína Lepejová 

         vedecký sekretár SSKB 


