
Zápisnica zo zasadania výboru SSKB dňa 9.9.2015. 
 

Prítomní: členovia výboru SSKB: prof. MUDr. Rácz,  MUDr. Dobáková,    MUDr. Špaňár, 

Doc. Ing. Blažíček,  RNDr. Kapalla,  MUDr. Molčányiová,  RNDr. Lepejová. 

Ospravedlnený za VSSKB: Ing. Heriban 

Ospravedlnená za dozornú radu SSKB: MUDr. Jarmila Ambrušová 

Pozvaní hostia: Dr. Kačániová,  Prof. Mareková (prorektor UPJŠ) 

Za Sekciu pre aterosklerózu: Doc. Schusterová 

    

Program: 

1. Správa prezidenta o činnosti za uplynulé obdobie 

2. Správa členov V SSKB o činnosti za uplynulé obdobie 

3. Príprava Labkvality 2015 a časopisu (RNDr. Kapalla, RNDr. Kačániová) 

4. Príprava programového vyhlásenia VSSKB 

5. Výsledok rokovania s poisťovňou Union a ďalší postup s poisťovňami 

6. Upresnenie dátumu a miesta konania Kongresu SSKB 2016 

7. Rôzne 

 
1. Správa prezidenta o činnosti za uplynulé obdobie: 

 VSSKB zobral na vedomie správu prezidenta SSKB:  

Jednania s UNIONom neboli zatiaľ úspešné. Je nádej na ďalšie stretnutia 

a rokovania. 

Dozorná rada SSKB je ustanovená. Predsedníčkou je Dr. Ambrušová. 

Jednania o štatúte Ceny prof. Pecháňa pokračujú. VSSKB sa oboznámil 

s materiálom Ing. Heribana ohľadom rokovania s Dr. Dobišovou a jej pripomienkami ku 

štatútu. VSSKB navrhuje pozvať Dr. Dobišovú na zasadanie VSSKB, ktoré bude na 

Labkvalite 2015. 

 

2. Správa členov V SSKB o činnosti za uplynulé obdobie: 

 Dr. Kapalla požiada firmu LQ-Finland o opravu nesprávnych údajov uvedených na 

ich webovej stránke v súvislosti s Labkvalitou 2015. 

 

3. Príprava Labkvality 2015 (RNDr. Kapalla, RNDr. Kačániová): 



VSSKB zobral na vedomie informácie dr. Kapallu o príprave odborného programu 

Labkvality 2015, ktorý sa finalizuje. Plánovaných je 24 prednášok (každá prezentácia 

okrem plenárnych bude trvať 15 minút). Začína sa o 14:00 hod. v nedeľu 18.10.2015 

plenárnymi prednáškami. Po nich bude nasledovať Programové vyhlásenie VSSKB na 

volebné obdobie 2015 - 2018. Pred začatím LQ – 2015  bude ešte zasadanie VSSKB 

o 13:00. 

Dr. Kačániová informovala, že zatiaľ je prihlásených menej firiem, než po minulé roky. 

Spoločenský program (večera, reprodukovaná hudba, tanec, bowling) si budú platiť 

účastníci v sume 15€/program (okrem aktívnych účastníkov a členov organizačného 

a programového výboru Labkvality 2015). 

 

4. Príprava programového vyhlásenia VSSKB: 

Prof. Rácz rozošle členom VSSKB návrh textu Programového vyhlásenia VSSKB do 

18.9.2015. Reakcie členov VSSKB a pripomienkovanie budú možné do 30.9.2015. 

 

5. Výsledok rokovania s poisťovňou Union a ďalší postup s poisťovňami: 

 21.9.2015 o 13:30 sa uskutoční stretnutie prof. Rácza, Dr. Molčányiovej a Dr. 

Lepejovej kvôli príprave argumentov na jednanie s UNIONom. Následne bude pokračovať 

komunikácia so všetkými poisťovňami za účelom prípravy jasných a jednoznačných 

pravidiel na základe odborných argumentov pre vykazovanie výkonov SVLZ. 

 

6. Upresnenie dátumu a miesta konania Kongresu SSKB 2016: 

VSSKB odsúhlasil zmenu návrhu na organizáciu Kongresu SSKB 2016:  

miesto konania: Kúpele Nový Smokovec 

termín: 22. – 24.5.2016 

 

7. Rôzne: 

 Prof. Rácz skontroluje zápisnicu na webe a opraví avizované chyby. 

VSSKB odsúhlasil návrh na doplnenie Pracovnej skupiny pre vedu, výskum 

a spoluprácu s klinikmi o prof. Oravca a Doc. Šebekovú. 

VSSKB podporuje kroky SLK a SLS v legislatívnom konaní týkajúcom sa novelizácie 

Zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a doplnení niektorých zákonov. 



VSSKB protestuje proti diskriminácii zdravotníckych pracovníkov 

v ambulantných neštátnych zdravotníckych zariadeniach ohľadom návrhu o nových 

mzdových podmienkach. (Ide o  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 

Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony týkajúce sa základnej zložky mzdy 

iba v ústavnom zdravotníckom zariadení.) 

 

Pozn.: Po zasadnutí VSSKB 16.9.2015 minister zdravotníctva oznámil, že sa návrh zákona 

rozširuje na všetky ústavné zdravotnícke zariadenia, vrátane neštátnych. Vynechaná je 

však ambulantná sféra, v ktorej pracuje veľa zdravotníckych pracovníkov, hlavne v oblasti 

SVALZov. Títo budú diskriminovaní, napriek tomu, že vykonávajú tú istú prácu, ako ich 

kolegovia v ústavných zdravotníckych zariadeniach. 

 

 
 

 

Určenie miesta a termínu nasledujúceho zasadnutia VSSKB: 

 Ďalšie zasadanie VSSKB bude 18.10.5015 o 13:00 pred začiatkom LQ 2015  v hoteli 

Chopok. 

 

 

 

Košice 9.9.2015           zapísala: RNDr. Katarína Lepejová 

             vedecký sekretár SSKB 
 

 

Zápisnica bola bez pripomienok a  odsúhlasená prezidentom 
dňa 22.9.2015.  
 


