
Zápisnica z 15. zasadania výboru SSKB  

v Liptovskom Jáne dňa 15.10.2017 

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

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

Ospravedlnená: MUDr. Dobáková 

Program 

1) Labkvalita 2017 

2) Návrhy na Kongres SSKB 2018 

3) Príprava volieb do VSSKB na obdobie 2019 – 2022 

4) Návrhy do redakčnej rady časopisu Laboratórna diagnostika 

 

1) Labkvalita 2017: 

Prezident SSKB žiada členov VSSKB, aby poslali svoje pripomienky ku LQ2017 do 

30.10.2017. 

Do konca novembra 2017 by malo SLS pripraviť predbežné finančné vyhodnotenie 

LQ2017. Dr. Dobáková ho pošle členom VSSKB e-mailom. 

Všetky príspevky prednesené na LQ2017 autori odovzdajú do 30.11.2017 vo forme 

článkov in extenso v rozsahu 6 – 12 strán. Podrobné inštrukcie pripraví a rozošle prof. 

Rácz. 

 

2) Návrhy na Kongres SSKB 2018: 

Predbežný termín konania Kongresu VSSKB schválil na 1. polovicu novembra 2018. 

Zatiaľ sa uvažuje nad miestom konania v Piešťanoch,  prípadne  v Martine.  Vhodná by 

bola rekognoskácia terénu – resp. vybrať z viacerých možností, ktoré neodporujú etickému 

kódexu diagnostických firiem. Na základe dobrých skúseností s LQ2017 sa VSSKB 

pravdepodobne opäť obráti na SLS ako na organizátora Kongresu SSKB 2018.  

O podmienkach v Piešťanoch bude informovať  Doc. Blažíček okolo 20.11.2017. 

Hlavné témy odborného programu: Laboratórne vyšetrovacie metódy u novorodencov 

a v detskom veku. Kontakty na odborníkov v uvedenej oblasti: Dr. Krcho, Doc. 

Schusterová, Dr. Behúlová, Dr. Šaligová. 

Ďalšie témy treba navrhnúť do 15.12.2017. Medzi predbežnými návrhmi sú nasledovné:  

Laboratórna  diagnostika v seniorskom veku. 



Zaradený bude aj blok o histórii Československej klinickej biochémie ku 60. výročiu jej 

založenia. Pri tejto príležitosti budú pozvaní prof. Palička a Dr. Friedecký, ktorým bude 

udelené ocenenie. 

Pecháňova cena bude odovzdaná prof. Pullmanovi. Kontaktovať ho bude prof. Rácz. 

Ďalšie záväzné termíny a povinnosti budú známe do 15.1.2018. 

 

3) Príprava volieb 2018 do VSSKB na obdobie 2019 – 2022: 

VSSKB musí pripraviť voľby do VSSKB na ďalšie obdobie 2019 – 2022 (najneskôr 

koncom roku 2018). 

 

4) Návrhy do redakčnej rady časopisu Laboratórna diagnostika: 

Prezident SSKB vyzýva na podanie návrhov do redakčnej rady časopisu 

Laboratórna diagnostika – bolo by dobré obohatiť reakčnú radu o mladších 

biochemikov. Termín podávania návrhov je do 15.12.2017. 

 

 

Nasledujúce zasadnutie VSSKB bude predbežne v januári 2018. Upresnenie bude do 

15.12.2017. Budú prejednané  aj edukačné projekty Dr. Ďurovcovej. 

 

 

 

Košice 15.10.2017     zapísala: RNDr. Katarína Lepejová 

         vedecký sekretár SSKB 

 

Zápisnica bola rozoslaná členom VSSKB na pripomienkovanie. Základné pripomienky 

k zápisnici, ktoré prišli do uzávierky 26.10.2017 do 15:00 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 30.10.2017, Prof. O. Rácz, prezident SSKB 


