Zápisnica zo zasadania výboru SSKB dňa 3.7.2015.
Prítomní: členovia výboru SSKB: prof. MUDr. Rácz, MUDr. Dobáková, MUDr. Špaňár, Doc.
Ing. Blažíček, RNDr. Kapalla, Ing. Heriban, RNDr. Lepejová.
Ospravedlnení: MUDr. Molčányiová
Neprítomní za dozornú radu SSKB: 1) RNDr. Branko Ilek, MUDr. Jarmila Ambrušová,
RNDr. Anton Kolačan.
Program:
1. Správa prezidenta o činnosti za uplynulé obdobie
2. Správa členov V SSKB o činnosti za uplynulé obdobie
3. Príprava Labkvality 2015 (RNDr. Kapalla)
4. Návrh na členov pracovných skupín
5. Cena prof. Pecháňa (Ing. Heriban)
6. Redakčná rada Laboratórnej diagnostiky a príprava ďalšieho čísla
7. Akcie SSKB na rok 2016
8. Rôzne
1. Správa prezidenta o činnosti za uplynulé obdobie:
VSSKB zobral na vedomie správu prezidenta SSKB:
Uskutočnilo sa stretnutie prof. Rácza s Doc. Schusterovou – predsedníčkou
aterosklerotickej sekcie SSKB. Bude oslovená aj prim. Behúlová ohľadom činnosti Sekcie
pre metabolické choroby, v ktorej je predsedníčkou. Obe funkčné sekcie by mali predložiť
správy o činnosti a predsedníčky sekcií budú prizvané na V SSKB kvôli bližšej spolupráci.
Prebehlo rokovanie s právnikom JUDr. Humeníkom. VSSKB podporuje nové návrhy
SLS v oblasti zdaňovania nepeňažných príjmov zdravotníckych pracovníkov.
Prof. Rácz sa stretol s Ing. Ballom ohľadom udržiavania kontaktov a ďalšej
spolupráce. S Ing. Farkašom sa rozhovor týkal spolupráce SSKB a SSLM.
Takisto sa uskutočnilo stretnutie v Bratislave s prof. Kováčom a doc. Blažíčkom
ohľadom spolupráce SSKB a SSLM hlavne v oblasti edukácie.
Počas EFLM v Paríži bolo stretnutie prof. Rácza s prof. Marekovou, prof. Dobrotom
a Dr. Rafačom ohľadom edukácie.
Pozn.: Treba zistiť možnosti atestácie z klinickej biochémie v zahraničí (hlavne pre
mladých biochemikov).

Prezident SSKB osobne osloví členov dozornej rady SSKB, aby si zvolili svojho
predsedu a vyslali na zasadanie VSSKB svojho člena (termín: do 15.7.2015).
2. Správa členov V SSKB o činnosti za uplynulé obdobie:
VSSKB berie na vedomie správu Dr. Dobákovej o hospodárení a zároveň sa
jednomyseľným hlasovaním zaväzuje k vyrovnanému, resp. prebytkovému hospodáreniu.
Časopis Laboratórna diagnostika by mal ušetriť na nákladoch, lebo bude dostupný
na webe a iba v obmedzenom množstve (cca 20 ks) aj v tlačenej podobe.
Prof. Rácz pri osobnom stretnutí 6.7.2015 s pani Čápovou (SLS) upresní jednotlivé
položky výpisu o hospodárení.
3. Príprava Labkvality 2015 (RNDr. Mgr. Kapalla):
VSSKB zobral na vedomie informácie dr. Kapallu o príprave odborného programu
Labkvality 2015. Nastanú zmeny oproti minulosti: v pondelok 19.10.2015 budú môcť mať
firmy firemné prednášky za cenu 750€ počas prestávok odborného programu, pričom
musia byť registrované aj ako vystavovatelia za 750€.
Abstrakty treba poslať Dr. Kapallovi najneskôr do 20.7.2015.
Spoločenský program si budú platiť účastníci v sume 15€/program (okrem aktívnych
účastníkov a organizačného a programového výboru Labkvality 2015).
4. Návrh na členov pracovných skupín:
Pracovné skupiny budú mať dynamické zloženie podľa aktuálnej situácie a potreby:
1) Pracovná skupina pre legislatívu a styk s poisťovňami:
Predseda: Heriban
Členovia: Lepejová, Dobáková, Hvozdovičová, Trechová, Gájová
2) Pracovná skupina pre styk so zahraničím:
Predseda: Kapalla
Členovia: Rácz, Schusterová, Behúlová, Balla
3) Pracovná skupina pre vzdelávanie:
Predseda: Molčányiová
Členovia: Mareková, Turecký, Ďurovcová, Kováč
4) Pracovná skupina pre časopis a web:
Predseda: Rácz
Členovia: Sečník, Hupková, Blažíček

5) Pracovná skupina pre vedu, výskum a spoluprácu s klinikmi:
Predseda: Blažíček
Členovia: Špaňár, Lepej, Dobáková
Navrhnutí kandidáti na členov pracovných skupín budú oslovení prezidentom SSKB.
5. Cena prof. Pecháňa (Ing. Heriban):
Výbor odsúhlasil prof. Pullmanna ako svojho kandidáta na Cenu pre rok 2016 na
udelenie Ceny prof. Pecháňa na XII. Kongrese SSKB v roku 2016.
Štatút Ceny prof. Pecháňa bude odsúhlasený Výborom SSKB po úpravách, ktoré
vypracuje Ing. Heriban.
6. Redakčná rada Laboratórnej diagnostiky a príprava ďalšieho čísla:
Pôvodná redakčná rada Laboratórnej diagnostiky bude aktualizovaná:
Prezident SSKB napíše ďakovný list predchádzajúcim členom redakčnej rady.
Nová redakčná rada bude zložená z členov VSSKB a rozšírená o:
Balla, Farkaš, Turecký, Schusterová, Behúlová.
Každý člen redakčnej rady musí povinne publikovať minimálne 1 prácu ročne ako 1.
autor a recenzovať aspoň 2 práce ročne (od roku 2016).
7. Akcie SSKB na rok 2016:
VSSKB navrhol usporiadať XII. Kongres SSKB predbežne v Košiciach
v predpokladanom termíne máj, resp. jún 2016.
8. Rôzne:
a) UNION:
Zatiaľ neprišla odpoveď na list, ktorý bol poslaný v mene SSKB vedeniu UNIONu
ohľadom nových pravidiel vykazovania výkonov SVLZ.
Prof. Rácz bude osobne jednať s vedením UNIONu aj s podporou Dr. Sečníka
(Zdravita) a Dr. Trechovej (SKIZP).
Na základe návrhu Dr. Lepejovej, sa VSSKB bude snažiť o zakotvenie pravidiel
vykazovania výkonov SVLZ pre všetky zdravotné poisťovne (aj pre Dôveru, ktorá nemá
zverejnené žiadne pravidlá) na základe odborných argumentov do zákona, aby sa predišlo
svojvoľnému obmedzovaniu pravidiel zo strany poisťovní.

b) Návrhy programového vyhlásenia VSSKB pošle prezident SSKB do konca júla
2015 na pripomienkovanie členom VSSKB. Pripomienkovať bude možné do 9.9.2015, aby
sa do konca septembra 2015 mohlo finalizovať programové vyhlásenie.
c) Na návrh Dr. Kapallu VSSKB odsúhlasil podpísanie memoranda o porozumení
s EPMA.
d) Dr. Lepejová navrhuje, aby VSSKB zaujímal stanoviská ku článkom týkajúcich sa
klinických laboratórií, publikovaných v tlači. (napr.: „Zisk štátnych laboratórií škrtí pasivita“
(Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/7852702/zisk-statnych-laboratorii-skrtipasivita.html#ixzz3ejfvSvrC)) a iné, ktoré zavádzajú verejnú mienku nekorektnými a často
tendenčnými údajmi. Ing. Heriban bude koordinovať pripomienky ku predmetným článkom.
e) Dr. Dobáková informovala o návrhu firmy Roche na spoluprácu s SSKB v oblasti
preeklampsie a HPV. VSSKB vyjadril k tomuto návrhu kladné stanovisko.
f) Dr Špaňár podal správu o činnosti Dozornej rady SSKB v minulom volebnom
období. Konštatoval, že spolupráca s VSSKB bola výborná a zástupca Dozornej rady sa
pravidelne zúčastňoval na zasadaniach VSSKB a aktívne sa zapájal do riešení aktuálnych
problémov a organizácie odborných podujatí. Počas celého volebného obdobia Dozorná
rada SSKB nemusela riešiť žiadny podnet ani sťažnosť členskej základne.
VSSKB jednohlasne prijal prednesenú správu Dozornej rady.

9. Určenie miesta a termínu nasledujúceho zasadnutia VSSKB:
Ďalšie zasadanie VSSKB bude 9.9.2015 o 12:00 hod. v Košiciach na Triede. SNP 1 .

Bratislava, 3.7.2015

zapísala: RNDr. Katarína Lepejová
vedecký sekretár SSKB

Zápisnica bola upravená podľa pripomienok členov VSSKB a odsúhlasená prezidentom
dňa 14.7.2015.

