
Zápisnica z 11. zasadania výboru SSKB  

v Košiciach dňa 9.5.2017 

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

MUDr. Špaňár, MUDr. Dobáková, MUDr. Ďurovcová, RNDr. Lepejová 

Hosť: Ing. M. Farkaš 

Neprítomný ospravedlnený: Ing. Heriban 

Program 

1. Schválenie zmeny miesta uskutočnenia Labkvality 2017 (Hotel Sorea, Liptovský Ján) 

2. Schválenie cestovnej kancelárie Progress Košice ako organizátora Labkvality 2017 

3. Spresnenie programových blokov a určenie termínov pre prihlásenie prednášok 

a zaslanie súhrnov 

4. Plnenie záväzkov voči EFLM a IFCC. 

5. Ďalší postup SSKB pri rokovaniach so SEDMOU 

6. Rôzne 

1. Návrh Dr. Kapallu na doplnenie programu zasadania VSSKB 

S odkazom na písomné oznámenie prezidenta SSKB z 26.apríla 2017, v ktorom 

členom výboru oznamuje, že zrušil poverenie Dr. Kačániovej na organizáciu Labkvality 

2017 a že  v prípade jej opätovného potvrdenia členmi VSSKB odstúpi z funkcie dal Dr. 

Kapalla návrh na opätovné potvrdenie Dr. Kačániovej na organizovanie LQ 2017 s 

dovetkom, že ak VSSKB Dr. Kačániovú opätovne potvrdí a prezident SSKB skutočne 

rezignuje na svoju funkciu, potom bude nutná voľba nového prezidenta SSKB, resp. 

odstúpenie celého výboru SSKB. Tento návrh Dr. Kapallu bol preformulovaný na návrh 

na opätovné potvrdenie Dr. Kačániovej a vzdaní sa funkcie prezidenta SSKB, ak 

VSSKB opätovne potvrdí Dr. Kačániovú organizáciou LQ 2017. O zaradení takto 

preformulovaného  návrhu do programu členovia VSSKB hlasovali. 

Uznesenie 1/2017 

Hlasovanie: 

Za  5 zdržal sa 2 proti 0 

Výbor schvaľuje program výboru s doplnením o bod 1.  

2. Pozmeňujúci návrh Dr. Špaňára  



Konanie LQ 2017 zmeniť na Liptovský Ján a vyzvať viaceré kongresové firmy na 

predloženie ponúk na Hotel Sorea Máj 

Uznesenie 2/2017 

Hlasovanie: 

Za  6 zdržal sa 0 proti  1 

Pozmeňujúci návrh bol prijatý. 

3. Pozmeňujúci návrh Dr. Kapallu 

Opätovné potvrdenie Dr. Kačániovej na organizáciu LQ 2017 

Hlasovanie: 

Za  3 zdržal sa 2 proti 2 

Návrh nebol prijatý. 

Po tomto bode došlo k diskusii a vzhľadom na vzniknutú názorovú nezhodu členov 

výboru prezident SSKB ponúkol výboru SSKB svoju rezignáciu a vzdialil sa z rokovacej 

miestnosti. Ostatní členovia výboru SSKB sa následne rozhodli, že rezignáciu neprijmú. 

Rokovanie výboru SSKB pokračovalo podľa programu. 

Organizácia Labkvality 2017 

 Dr. Kapalla odstupuje z postu predsedu programového výboru LQ2017. 

 Predsedom programového výboru LQ2017 bude prof. Rácz. 

 Do konca mája 2017 treba dať návrhy na odborné bloky LQ2017. 

 Ing. Farkaš bol schválený ako člen programového výboru LQ2017. 

 Termín konania LQ2017 sa prekladá na 15. -17.10.2017 do Liptovského Jána. 

2 hlavné dôvody zmeny lokality z Bešeňovej na Liptovský Ján: 

1) primárny dôvod zmeny lokality bolo oznámenie zástupcu SEDMA prezidentovi SSKB 
12.apríla 2017, že vzhľadom na prijatie Etického kódexu obchodných praktík MedTech 
Europe sa firmy z oblasti IVD združené v SEDMA nebudú môcť zúčastniť, keďže 
Bešeňovú vnímajú ako atraktívnu lokalitu kúpeľného charakteru a uvedený etický kódex 
neodporúča podporovať usporiadanie kongresu v takejto atraktívnej lokalite. 

2) z finančného hľadiska bola ponuka v Bešeňovej drahšia, čo však nebolo možné 
podrobne rozobrať a operatívne prediskutovať s Dr. Kačániovou, pretože nebola na 
stretnutie VSSKB pozvaná. VSSKB sa s Dr. Kačániovou spojil aspoň telefonicky a dohodol 
opätovné porovnanie a analýzu nákladov, ktorú následne po skončení zasadnutia vykonal 
Dr. Kapalla a Dr. Lepejová. Dr. Kapalla konštatoval a dokladoval, že je presvedčený, že pri 
ďalšom jednaní s hotelom v Bešeňovej by bolo možné ceny ubytovania znížiť na úroveň 
cien v Liptovskom Jáne. Zásadným rozdielom z pohľadu nákladov SSKB bola cena 
v ubytovaní pre prednášajúcich v izbách 1/1, ktorá bola v Bešeňovej vyššia, pri 



predpokladanom počte pozvaných prednášajúcich, o cca 2850 eur. Vzhľadom na primárny 
dôvod sa však v ďalšom jednaní s hotelom v Bešeňovej už nepokračuje. 

 

 1. Informácia pôjde poštou 20.6.2017. 

 Termín prihlásenia sa účastníkov LQ2017 bude do 15.9.2017. 

 Musí sa dodržiavať prísna kontrola účasti na prednáškach a tomu zodpovedajúce 

adekvátne udeľovanie kreditov. 

Všetky uvedené návrhy na uznesenia boli prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných 

členov výboru SSKB. 

Rôzne 

 Dr. Ďurovcová informovala o prieskume o postanalytickej fáze. Z 32 oslovených 

laboratórií sa zúčastnilo prieskumu iba 5. 

 O rokovaniach so SEDMOU bude informovať prof. Rácz. 

 body programu 2 a 4, neboli prerokované z dôvodu riešenia aktuálneho problému 

organizácie LQ 2017  

Ďalšie zasadanie VSSKB bude 5.6.2017 v Liptovskom Jáne. 

 

Košice 9.5.2017     zapísala: RNDr. Katarína Lepejová 

         vedecký sekretár SSKB 

 

Zápisnica bola rozoslaná členom VSSKB na pripomienkovanie. Základné pripomienky 

k zápisnici, ktoré prišli do uzávierky 23.5.2017 utorok do 18.00 hod., boli zapracované do 

zápisnice. Ostatné pripomienky  budú archivované, a prístupné členom výboru SSKB, 

prípadne budú predmetom rokovania na nasledujúcom výbore SSKB.  

Po zabudovaní pripomienok schválené dňa 24.5.2017, Prof. O. Rácz, prezident SSKB 


