Zápisnica z 9. zasadania výboru SSKB
dňa 18.1.2017.
Prítomní: členovia výboru SSKB: prof. MUDr. Rácz, Doc. Ing. Blažíček, RNDr. Kapalla,
Ing. Heriban, MUDr. Špaňár, MUDr. Dobáková , RNDr. Lepejová.
Neprítomná za VSSKB: MUDr. Molčányiová
Hosť: Dr. Kačániová
Program:
1. Príprava Labkvality 2017.
2. Príprava katalógu výkonov.
3. Správa o hospodárení za rok 2016.
4. Príprava výročnej správy pre IFCC.
5. Korporatívne členstvo SSKB.
6. Webová stránka SSKB
7. Rôzne.
1. Príprava Labkvality 2017:
VSSKB odsúhlasil konanie Labkvality 2017 v čase 8. – 10.10.2017
pravdepodobne v Bešeňovej. Organizáciou bude poverená Dr. Kačániová. Zloženie
organizačného výboru LQ2017: prezident SSKB prof. Rácz, Dr. Kačániová, p. Maceková.
Programový výbor tvorí Výbor SSKB, hlavný odborník pre klinickú biochémiu prof. Oravec,
prípadne prof. G. Kováč. Prezident SSKB pripraví pre Dr. Kačániovú poverovaciu listinu. Po
odsúhlasení jednotlivých prednášok, firemných prezentácií a spoločenského programu
finálnu verziu programu pripraví Dr. Kapalla.
Dr. Kačániová zistí, aké náklady budú na jedného účastníka LQ2017. Následne sa
pripraví rozpočet VSSKB (náklady na pozvaných prednášajúcich). Dr. Kačániová a Dr.
Kapalla budú oslovovať firmy ako partnerov podujatia.
Odborný program by mal pozostávať z nasledovných predbežných blokov:
1) Genomika, proteomika, metabolomika z hľadiska personalizovanej medicíny
(zodpovedný: Dr. Kapalla)
2) Telemedicína (zodpovedný: Ing. Heriban)
3) Harmonizácia jednotiek a organizácia klinickej biochémie vo svete (zodpovedný: Ing.
Balla).

VSSKB pozve všetky lekárske fakulty, aby sa zúčastnili na LQ2017.
Prezident SSKB osloví prof. G. Kováča ohľadom odporúčanej účasti študentov
postgraduálneho vzdelávania na odborných akciách SSKB.
Oznam na webe o LQ2017 bude do 31.1.2017.
2. Príprava katalógu výkonov:
Ing. Heriban ako koordinátor pracovnej skupiny pre katalogizáciu výkonov referoval
o stave inovácie katalógu výkonov SVLZ. Zatiaľ sa skontrolovali všetky nové a doplňované
výkony (tzv. podobné vyšetrenia), do konca januára bude možné pripomienkovať všetky
výkony SVLZ. Podstatné bude bodové, resp. lepšie by bolo cenové ohodnotenie
jednotlivých výkonov. Ich hodnota by mala zodpovedať reálnym nákladom na vyšetrenie
(vrátane réžie). Zatiaľ neexistuje jednotný postup, ako vypočítať objektívnu cenu za výkon.
Navyše sa tabuľky výkonov neustále prerábajú, ale bez konečného efektu. Aj preto
prezident SSKB osloví Dr. Vivodovú z MZ SR ohľadom koncepčného riešenia katalógu
výkonov. Keďže už existuje komplexný súbor pripravovaný pre e-Health, bolo by dobré po
prekontrolovaní a aktualizácii použiť ho ako definitívnu verziu katalógu výkonov.
3. Správa o hospodárení za rok 2016:
Predbežnú správu o hospodárení predniesla Dr. Dobáková. VSSKB dosiahol ku
31.12. 2016 kladný hospodársky výsledok (cca 10.000€).
4. Príprava výročnej správy pre IFCC:
VSSKB poveril Doc. Blažíčka prípravou výročnej správy. Všetci členovia VSSKB mu
pošlú všetky spoločné a aj vlastné individuálne odborné aktivity do 20.2.2017.
5. Korporatívne členstvo SSKB:
VSSKB vypracuje podmienky a výhody korporatívneho členstva pre firmy
a spoločnosti. Jednou z výhod by bolo zvýšenie prestíže firmy, resp. spoločnosti ich
vizualizáciou na webovej stránke SSKB.
6. Webová stránka SSKB:
VSSKB poveril prezidenta SSKB, aby do 1.3.2017 rokoval s Dr. Sečníkom
o prerobení webovej stránky SSKB a pripravil ukážky nových návrhov. Stránku treba
kompletne zmodernizovať a urobiť príťažlivejšou.

7. Rôzne:
VSSKB podporuje návrh na sprístupnenie zahraničných odborných článkov na webe
prekladom abstraktov do slovenčiny, pokiaľ budú finančné a kvalitatívne podmienky
prekladu z angličtiny akceptovateľné.
VSSKB odsúhlasil návrh na Executive Member IFCC prof. Rácza. Návrh pošle Ing.
Balla.
Prezident SSKB zistí, prečo nebol doteraz menovaný prof. Oravec za hlavného
odborníka klinickej biochémie.
Hlavné body schôdze VSSKB 1.3.2017 v Bratislave by mali byť nasledovné:
1) nové daňové predpisy
2) LQ2017
3) Rokovanie s MZ SR ohľadom Katalógu výkonov
Košice 18.1.2017

zapísala: RNDr. Katarína Lepejová
vedecký sekretár SSKB

Dôležité upozornenie: LABMED 2017 sa bude konať 4.3.2017 v Bratislave.
Zápisnica bola odsúhlasená prezidentom 25.1.2017 a rozoslaná členom VSSKB na
pripomienkovanie. Všetky pripomienky, ktoré prišli do uzávierky 30.1.2017, boli
zapracované do zápisnice.

