
Zápisnica zo zasadania výboru SSKB dňa 13.4.2016. 
 
 

Prítomní: členovia výboru SSKB: prof. MUDr. Rácz,   MUDr. Špaňár, Doc. Ing. Blažíček,  

RNDr. Kapalla, Ing. Heriban,  RNDr. Lepejová. 

Ospravedlnený za VSSKB: ,  MUDr. Molčányiová, MUDr. Dobáková 

Prítomná za dozornú radu SSKB: MUDr. Jarmila Ambrušová 

    

Program: 

1. Príprava Kongresu SSKB: program, technické zabezpečenie, účasť firiem, atď. 

2. Cena prof. Pecháňa - nominácia 

3. Návrhy na hlavného odborníka SR pre klinickú biochémiu 

4. Vydanie 1. čísla časopisu Laboratórna diagnostika 1/2016 

5. Rôzne 

 
1. Príprava Kongresu: program, technické zabezpečenie, účasť firiem, atď.: 

Program Kongresu SSKB je v predfinálnej verzii a do 15.4.2016 bude zverejnený na 

webe SSKB. Finálna verzia bude hotová 27.4.2016 aj so zoznamom posterov. 

Generálnym sponzorom podujatia bude Beckman. 

Prihlásených je 31 prednášok a 10 – 12 posterov.  

Postery budú mať nasledovné rozmery: 1,0 m (výška) x 1,8 m (šírka). Lepiaca páska 

bude k dispozícii. 

Registrácia, ubytovanie a strava aktívnych účastníkov a členov VSSKB sa musí 

upresniť  (ubytovanie, stravu si neplatia). Spoluautorom a sprevádzajúcim osobám sa  

ubytovanie a strava nehradí. Ubytovanie pre členov VSSKB mimo Košíc je zabezpečené 

v hoteli Teledom. 

Vystúpenie speváckeho zboru Collegium Technicum bude o 19:30 pred večerou 

v nedeľu 29.5.2016 v Aule LF UPJŠ. 

Technické detaily a praktické otázky sa budú riešiť na organizačnej porade 

v Košiciach 27.4.2016 o 13:00 hod. 

Prezident pozval listami do bloku: „Zdravotníctvo, poisťovne, laboratóriá“ ministra 

zdravotníctva, predsedu zdravotníckeho výboru NR SR, zástupcov všetkých 3 zdravotných 

poisťovní. Zatiaľ reagovala iba VšZP a oznámila, že sa Kongresu nezúčastní. Prezident 

SSKB ešte osobne obvolá telefonicky všetkých pozvaných. 



2. Cena prof. Pecháňa - nominácia: 

 VSSKB jednohlasne odsúhlasil jedinú nomináciu prof. Pullmanna na udelenie Ceny 

prof. Pecháňa. 

 

 

3. Návrhy na hlavného odborníka pre klinickú biochémiu: 

VSSKB navrhuje:  

1) Prof. Stanislav Oravec 

2) MUDr. Darina Behúlová 

Prezident SSKB ich osloví s ponukou na funkciu hlavného odborníka SR pre klinickú 

biochémiu. 

 

 

4. Vydanie 1. čísla časopisu Laboratórna diagnostika 1/2016: 

VSSKB odsúhlasil, aby kongresové číslo so súhrnmi dostal každý účastník Kongresu. 

Nekongresové číslo Laboratórnej diagnostiky bude vydané v počte max. 50 ks a pre 

všetkých záujemcov bude zverejnené na webe SSKB. Zatiaľ je pripravených 11 článkov. 

 

 

5. Rôzne:  

VSSKB poveruje Dr. Lepejovú, aby oslovila prezidentku SKIZP ohľadom riešenia mzdových 

podmienok iných zdravotníckych pracovníkov zamestnaných v ambulantnej sfére. Zákon 

platí pre všetky ústavné zdravotnícke zariadenia, vrátane neštátnych, avšak vynechaná je 

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

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

kolegovia v ústavných zdravotníckych zariadeniach. 

 

 

 

Košice 15.4.2016           zapísala: RNDr. Katarína Lepejová 

             vedecký sekretár SSKB 
 

 

Zápisnica bola bez pripomienok a  odsúhlasená prezidentom 
dňa. 27.4.2016 


