
Zápisnica z 13. zasadania výboru SSKB  

v Bratislave dňa 19.6.2017 

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

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

Ospravedlnená:MUDr. Dobáková 

Hostia: Prof. G. Kováč, Dr. Maceková 

Program 

1. Kontrola zápisnice a uznesení z 5.6.2017 

2. Organizačné otázky LQ2017 vrátane prípravy dokumentov 

3. Program LQ2017 (garanti jednotlivých blokov) 

4. Správa z komisie pre kategorizáciu výkonov 

5. Návrh nového systému kategorizácie výkonov 

6. Návrh na nové zloženie redakčnej rady časopisu Laboratórna diagnostika 

7. Príprava výročnej správy – prehľad publikačnej činnosti členov SSKB 

8. Rôzne 

 

1. Kontrola zápisnice a uznesení z 5.6.2017: 

 

Uznesenia sú priebežne plnené. 

 

2. Organizačné otázky LQ2017 vrátane prípravy dokumentov: 

Vo výpočtoch nákladov na osobu treba opraviť nedostatky, resp. započítať aj ďalšie 

položky (nápoje, a pod.). 

Uznesenie: 

Na základe analýzy cenových ponúk odporúčame prijať kombinovanú ponuku: Hotel 

Sorea Máj + agentúra Progres. Ak agentúra Progres nebude súhlasiť s poskytovaním 

služieb iba za techniku, grafiku a pod., obrátiť sa na SLS ako organizátora LQ2017. 

Uznesenie bolo prijaté všetkými hlasmi. 

 

3. Program LQ2017 (garanti jednotlivých blokov): 

 

 



- Prednášky do bloku Genomika,, proteomika, metabolomika z hľadiska 

personalizovanej medicíny  sú v podobe návrhov, prednášajúcich budú oslovovať Dr. 

Špaňár, prof. Rácz, Dr. Lepejová.  

- Postupne bude oslovovať Ing. Heriban aj prednášajúcich do bloku Telemedicína. 

- V bloku Organizačno – legislatívne otázky a problémy v laboratórnej diagnostike by 

mali predniesť svoje prezentácie: 

1) MZSR – katalóg výkonov 

2) JUDr. Humeník  - právne a daňové aspekty v zdravotníctve a  etický kódex 

3)  SEDMA 

4) Edukačná prednáška 

V bloku: Problematické oblasti v klinickej biochémii budú zaradené príspevky : 

1. Rácz, Lepejová (všeobecný prehľad problematiky lipidov)  

2. Prof. Oravec (Lp (a), LDL, HDL a nové diagnostické možnosti) 

3. Randox (novinka HDL3) 

4. Problémy HbA1c (používanie správnych jednotiek, HPLC vs. imunochemické 

metódy stanovenia HbA1c, ai.) 

5. Ďurovcová: Postanalytická fáza – výsledky prieskumu EFLM 2017 

Do konca júna musí byť uzavretý program. Všetky návrhy, názvy a autorov prednášok 

treba posielať prof. Ráczovi. 

Všetky firmy bude oslovovať prof. Rácz. 

 

4. Správa z komisie pre kategorizáciu výkonov: 

 Prof. Rácz informoval o stretnutí zástupcov špecializovaných odborov SVLZ na 

komisii pre katalogizáciu výkonov ohľadom kompetencií nositeľov výkonov. Informácia 

bude tvoriť prílohu zápisnice. 22.6.2017 bude zasadať katalogizačná komisia, ktorá bude 

rozhodovať o schvaľovaní výkonov. SSKB bude zastupovať Doc. Blažíček, Ing. Heriban 

a Dr. Dobáková. 

 

5. Návrh nového systému kategorizácie výkonov: 

 Návrh nového systému kategorizácie výkonov sa presúva na ďalšie zasadanie 

VSSKB. 

 

6. Návrh na nové zloženie redakčnej rady časopisu Laboratórna diagnostika: 

 Redakčná rada časopisu Laboratórna diagnostika sa rozšíri o Dr. R. Gaška, ktorý 

ponúkol svoje služby v oblasti štatistiky. 



 Do 30.6.2017 treba poslať prof. Ráczovi návrhy na nových členov redakčnej rady. 

Treba zabezpečiť, aby bol časopis dostupný na webe. Zodpovedný: MUDr. P. Sečník. 

7. Príprava výročnej správy – prehľad publikačnej činnosti členov SSKB: 

 Prof. Rácz bude pracovať na výročnej správe. 

 Doc. Blažíček spracuje prehľad publikačnej činnosti členov SSKB za uplynulých 5 

rokov do 31.7.2017. 

 

8. Rôzne: 

- VSSKB odsúhlasil návrh Dr. Ďurovcovej na znovuzavedenie odborných seminárov 

pod záštitou SSKB v spolupráci s LF v 3 hlavných centrách: Košice, Martin, 

Bratislava. Prvý seminár sa uskutoční v Košiciach na jar 2018. Návrh Dr. 

Ďurovcovej na zlepšenie edukácie bude tvoriť prílohu zápisnice. 

- Prezident pozve na LQ2017 aj prezidentku SKIZP Dr. Trechovú. 

- Technické detaily organizácie LQ2017: zrušiť kamery, ozvučenie Aperitív baru, 2 

pridané plátna s dataprojektormi. Postačí 1 veľké plátno a 1 dataprojektor, ktoré sú 

priamo súčasťou vybavenia zasadacej sály Hotela Sorea Máj. 

- Spoločenský program: Keďže požiadavky na vystúpenie Backwards prevyšujú 

finančné možnosti SSKB, odznie koncert Klezmer band za podstatne nižšie náklady 

za vystúpenie. 

- Detaily o organizácii a programe LQ2017 sa budú posielať priebežne. 

Upozorňujeme záujemcov o LQ2017, aby sledovali webovú stránku SSKB, kde sa 

budú postupne zverejňovať aktuálne informácie. 

 

  

Ďalšie zasadanie VSSKB bude  v Košiciach – termín sa určí na základe dovoleniek členov 

VSSKB. 

 

Košice 19.6.2017     zapísala: RNDr. Katarína Lepejová 

         vedecký sekretár SSKB 

 

Zápisnica bola rozoslaná členom VSSKB na pripomienkovanie. Základné pripomienky 

k zápisnici, ktoré prišli do uzávierky 27.6.2017 do 16:00 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 27.6.2017, Prof. O. Rácz, prezident SSKB 


