
Zápisnica z 10. zasadania výboru SSKB v Bratislave dňa 
1.3.2017. 

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

Ing. Heriban,  MUDr. Špaňár,  MUDr. Dobáková,  RNDr. Lepejová. 

Nový člen VSSKB namiesto odstupujúcej Dr. Molčányiovej: MUDr. Ďurovcová (právo 

hlasovania od bodu 3) 

Hostia: Dr. M. Kačániová, prof. S. Oravec, prof. G. Kováč 

    

Program: 

1. Doplnenie a schválenie programu zasadania VSSKB 

2. Odstúpenie MUDr. A. Molčányiovej a nastúpenie MUDr. E. Ďurovcovej, PhD. do VSSKB. 

3. Pravidlá komunikácie, vnútorné záležitosti VSSKB. 

4. Nominácie do pracovných skupín EFLM, IFCC a iné povinnosti voči EFLM, IFCC. 

5. Príprava Labkvality 2017 – hosť Dr. Kačániová. 

6. Zoznam zdravotných výkonov a ako ďalej – Ing. Heriban. 

7. Stanovisko VSSKB ku úsporným opatreniam VšZP. 

8. Rôzne 

 

1. Doplnenie a schválenie programu zasadania VSSKB: 

Uznesenie 1/2017 

Výbor schvaľuje program výboru s doplnením o bod 7 - Stanovisko VSSKB ku 

úsporným opatreniam VšZP. 

za 7  zdržal sa 0 proti  0 

 

2. Odstúpenie MUDr. A. Molčányiovej a nastúpenie MUDr. E. Ďurovcovej, PhD. do 

VSSKB: 

Uznesenie 2/2017 

Výbor berie na vedomie písomnú žiadosť o abdikáciu Dr. Molčányiovej. Na jej miesto 

nastúpila Dr. Eva Ďurovcová na základe poradia hlasov vo voľbách 2015. 

za 7  zdržal sa 0 proti  0 

 

3. Pravidlá komunikácie, vnútorné záležitosti VSSKB: 



 Zásadná zmena navrhovaná prezidentom a vedeckým sekretárom je, že každý bod 

rokovania výboru sa končí prijatím uznesenia. Uznesenia môžu byť pripravené dopredu, 

alebo sa formulujú počas diskusie. K pripravenému uzneseniu je možné podávať 

pozmeňujúce návrhy (PN). 

Spôsob hlasovania: Najprv sa hlasuje o PN v poradí od posledného k prvému. Na 

základe prijatých PN sa upraví uznesenie. Nakoniec sa hlasuje o upravenom uznesení. 

Spôsob hlasovania: Výbor je uznášania schopný, ak je počet prítomných 

nadpolovičná väčšina (min 5). PN a Uznesenie je platné, ak za to hlasuje nadpolovičná 

väčšina prítomných členov (3 z 5, 4 z 6 a 7, 5 z 8).  

Hlavný odborník má právo podávať PN, ale nehlasuje. Hostia majú právo 

pripomienkovať body jednania, na ktoré sú prizvaní. Nemajú právo podávať PN, ale ich 

pripomienky si môže osvojiť člen výboru a podávať ich ako návrhy. Hostia nehlasujú. 

 PN 1 doc. Blažíček: v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas prezidenta. 

 PN 2 doc. Blažíček: 1. bod jednania VSSKB bude vždy kontrola plnenia 

uznesení z predchádzajúceho zasadanie VSSKB. 

 Hlasovanie o PN1 a PN2 

za 8 zdržal sa 0 proti 0 

 Uznesenie 3/2017 

 Výbor SSKB súhlasí s predloženým návrhom o pravidlách hlasovania vo 

výbore SSKB s pozmeňujúcimi návrhmi č. 1 a 2 

za 8 zdržal sa 0 proti 0 

4. Nominácie do pracovných skupín EFLM, IFCC a iné povinnosti voči EFLM, IFCC: 

 a. Z možných 3 návrhov Doc. Blažíček a prof. Oravec neprejavili záujem pracovať 

v pracovných skupinách. Prof. Rácz prejavil záujem pracovať v pracovnej skupine pre 

edukáciu. Termín odoslania materiálov a návrhu je 31.marec 1017. 

Uznesenie 4/2017 

VSSKB podporuje návrh na nomináciu prof. Rácza do pracovnej skupiny pre 

edukáciu EFLM IFCC. 

za 7 zdržal sa 1 proti 0 

b. Výročná správa pre IFCC musí byť hotová do 10.3.2017. Pripraví ju doc. Blažíček. 

Správu v angličtine pošle na sekretariát IFCC. Pre širšiu správu v slovenčine ešte je možné 

poslať materiály do 10.3.2017. Slovenská správa sa prerokuje na nasledujúcom zasadnutí 

výboru.  

Uznesenie 5/2017 



Výbor súhlasí s uvedeným postupom prípravy výročnej správy SSKB 

za 7 zdržal sa 0 proti 0 

5. Príprava Labkvality 2017 – hosť Dr. Kačániová 

 Po diskusii o problémoch s usporiadaním edukačných kongresov vo všeobecnosti 

a s konkrétnymi problémami organizácie Labkvality 2017, ktoré sa týkali zloženia 

organizačného výboru a jeho predsedu, výbor SSKB prijal tieto uznesenia: 

Uznesenie 6/2017 

VSSKB poveruje Dr. Kačániovú organizáciou LQ2017 a upraví poverovaciu 

listinu v tomto zmysle. 

za 8 zdržal sa 0 proti 0 

Návrh na predsedu organizačného výboru LQ2017: Doc. Blažíček. 

za 3 zdržali sa 3 proti 2 

Návrh nebol prijatý 

Návrh na predsedu organizačného výboru LQ2017: RNDr. Kapalla. 

za 3 zdržali sa 4 proti 1 

Návrh nebol prijatý 

Uznesenia 7 a 8/2017 

 Za SSKB podpisuje faktúry týkajúce sa LQ2017 prezident SSKB alebo 

Výborom SSKB poverená osoba. Poverené osoby sú: Doc. Blažíček a Dr. Dobáková. 

za 8 zdržal sa 0 proti 0 pre obidve uznesenia 

Uznesenie 9/2017 

 Predsedom programového výboru LQ2017 bude Dr. Kapalla, členmi 

programového výboru budú členovia VSSKB. 

za 7 zdržali sa 0 proti 0 

 Vzhľadom na problémy týkajúce sa organizácie LQ kvôli kritériám AIFP pre 

posudzovanie lokalít odborných vzdelávacích podujatí a pre nevyjasnené podmienky 

a postoje firiem, sa rokovanie o LQ 2017 odkladá na termín až po zasadaní SEDMY, 

pričom predbežné prípravy na LQ budú prebiehať nepretržite. 

Uznesenia 10 a 11/2017 

VSSKB deleguje Ing. Heribana na rokovanie s predsedníctvom SEDMY 

o možnostiach ich partnerstva a podpory  LQ2017. 

 VSSKB sa pridáva ku stanovisku SLS ku kritériám AIFP pre posudzovanie 

lokalít odborných vzdelávacích podujatí. 

za 8 zdržal sa 0 proti 0 pre obidve uznesenia 



6. Zoznam zdravotných výkonov a ako ďalej – Ing. Heriban: 

 VSSKB zobral na vedomie informáciu Ing. Heribana, že MZ SR momentálne 

spracováva pripomienky odbornej pracovnej skupiny pre klinickú biochémiu. 

 K informácii nebolo prijaté uznesenie. 

7. Stanovisko VSSKB ku úsporným opatreniam VšZP: 

 VSSKB berie na vedomie upozornenie Dr. Lepejovej na možné obmedzovanie 

laboratórnych vyšetrení v rámci šetrenia VšZP. Momentálne nie sú ujasnené konkrétne 

kroky VšZP, ako zníži svoj  dlh . 

 K téme sa rozbehla diskusia, ale k informácii nebolo prijaté uznesenie. 

8. Rôzne: 

 a. Hlavný odborník SR pre klinickú biochémiu prof. Oravec ponúka v rámci 

vzdelávania možnosť zúčastniť sa odborných seminárov v Bratislave. Informácia o témach 

a termínoch seminárov bude na webe SSKB. 

 b. Dr. Ďurovcová navrhla, aby časopis Laboratórna diagnostika obsahoval 

vzdelávací test, za ktorý by bolo možné získať kredity. Konkrétny návrh vypracuje Dr. 

Ďurovcová do nasledujúceho VSSKB. 

 c. Na podnet Ing. Heribana by VSSKB mal vydať oficiálne stanovisko ku metódam 

stanovenia HbA1c v spolupráci so SDS. Zodpovedný prezident SSKB, termín do 

nasledujúceho zasadnutia VSSKB. 

 d. Ak by chcela SSKB doplniť výkony laboratórnych vyšetrení, alebo upraviť  ich 

indikačné obmedzenia, mala by návrhy pre zdravotné poisťovne pripraviť v spolupráci 

s príslušnými odbornými spoločnosťami, ktorých sa zmena týka. 

 

Bratislava 1.3.2017           zapísala: RNDr. Katarína Lepejová 

             vedecký sekretár SSKB 
 
 
 
Zápisnica bola rozoslaná členom VSSKB na pripomienkovanie. Pripomienky, ktoré prišli do 
uzávierky 10.3.2017, boli zapracované do zápisnice, prípadne uvedené v jej dodatku. 


