
Zápisnica zo 17. zasadania výboru SSKB  

v Martine dňa 21.2.2018 

Prítomní: členovia výboru SSKB: Prof. MUDr. Rácz, Doc. Ing. Blažíček,  MUDr. Špaňár,  

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

Ospravedlnený: RNDr. Kapalla 

Hostia: prof. Kováč, prof. Dobrota 

Program 

1) Príprava Kongresu SSKB 2018 

2) Príprava ročnej správy 

3) Doplnenie redakčnej rady časopisu Laboratórna diagnostika 

4) Súčasný stav rokovaní s MZ SR a legislatívne otázky 

5) Súčasný stav vzdelávacích aktivít 

6) Rôzne 

 

1) Príprava Kongresu SSKB 2018: 

Priebežne sa pripravujú odborné bloky a oslovujú sa pozvaní prednášajúci.  

Hlavné témy Kongresu SSKB 2018: 

 Neonatológia (Dr. Krcho dodá prednášajúcich) 

 Pediatria (Dr. Šeligová a prof. Rácz dodajú prednášajúcich) 

 Gerontológia a geriatria (Dr. Špaňár a prof. Dobrota) 

Dr. Špaňár už pripravil predbežný návrh prednášok do bloku  

1. Biochemické zmeny v starobe (Dobrota D., Martin) 

2. Zmeny činnosti imunitného systému v starobe (Pružinec  P., Bratislava) 

3. Dehydratácia a malnutrícia (Kovaľ Š., Košice) 

4. Poruchy minerálového metabolizmu v starobe (Krčméry S., Bratislava) 

5. Krehký geriatrický pacient (Belan P., Bratislava) 

 Predanalytické faktory a interferencie  (garant: Dr. Ďurovcová) 

 História klinickej biochémie (doc. Blačíček a  prof. Kováč oslovia doc. Valovičovú o 

spoluprácu). 

 

 

 



S prosbou o plenárnu prednášku osloví doc. Blažíček profesora Karla Pacáka 

z USA na tému: Tukové tkanivo ako endokrinný orgán. (Prof. Pacák už medzitým 

potvrdil účasť) 

Nominácie na ocenenie: prof. Pacák z USA a prof. Palička z ČR. 

Do 29.3.2018 môže každý člen aj nečlen SSKB navrhnúť svoj odborný príspevok 

na Kongres SSKB 2018 na dané hlavné témy podujatia. VSSKB si vyhradzuje 

právo rozhodnúť, či príspevok bude prijatý ako prednáška alebo ako poster. 

 

2) Príprava ročnej správy: 

Ročnú správu pripraví na základe podkladov členov VSSKB prof. Rácz. 

 

3) Doplnenie redakčnej rady časopisu Laboratórna diagnostika: 

VSSKB schválil doplnenie redakčnej rady časopisu Laboratórna diagnostika 

o nasledovných členov: MUDr. E. Ďurovcová, PhD.(ako člen výboru SSKB),  MUDr. 

M. Zálešák, PhD., Ing. B. Hubková, PhD, MUDr. R. Gaško (s podmienkou vstúpenia 

do SSKB), MUDr. B. Bolerázska, PhD., prof. K. Šebeková, prof. D. Dobrota, MUDr. 

D. Čierny, PhD. 

4) Súčasný stav rokovaní s MZ SR a legislatívne otázky: 

MUDr. Vivodová  (riaditeľka Odboru kategorizácie zdravotných výkonov MZ SR) 

doteraz neodpovedala na otázky, ktoré jej v januári 2018 poslal prof. Rácz v mene 

SSKB. Bez jasných pravidiel nie je možné zodpovedne vyplniť registračné listy. 

5) Súčasný stav vzdelávacích aktivít: 

Dr. Ďurovcová informovala o praktických skúsenostiach s  e-learningom: 

- edukačný text môže byť vo forme prednášky, resp. článku,  postra alebo videa 

- 2 kredity za každý úspešný test 

- 10 otázok (možných1 a viac správnych odpovedí na každú otázku) 

- iba zatvorené otázky 

- registrácia s číslom komory 

- na každý test sa prihlasuje samostatne prideleným kódom 

- jeden e-learning možno navštíviť opakovane (test možno vyplniť len raz) 

 



VSSKB odsúhlasil redakčnú radu – 4 členov, ktorí budú zabezpečovať 

recenzentov e-learningových príspevkov:  Dr. Lepejová, Dr. Dobáková, Doc. 

Blažíček, Dr. Zálešák. 

- Dr. Ďurovcová predstavila návrhy tém  a autorov na e-learningové semináre na 

rok 2018: 

1) E. Ďurovcová: Poruchy sodíkovej bilancie a ich diagnostika 

2) H. Pivovarníková: Predanalytická fáza – najpálčivejšie problémy 

3) M. Dobáková: Laboratórna diagnostika PCOS (a hyperandrogénnych stavov) 

4) J.Balla: Harmonizácia jednotiek v krajinách EÚ. 

Návrhy ďalších tém: 

 Predanalytická fáza: Nové odporúčania pre odber venóznej a kapilárnej krvi  

 Diagnostika porúch draslíkovej bilancie  

 Novinky v lipidovej diagnostike (Lipidový status – nástroj na posúdenie KV 

rizika)  

 Čo má laboratórium vedieť o nových antikoagulanciách a ich monitorovaní.  

 

- Prof. Rácz zistí na SLS, akým spôsobom budú môcť absolvovať e-learning  aj  tí 

členovia SLS, ktorí nie sú členmi žiadnej komory a teda nemajú číslo na vstup 

do e-learningu.  

- Ing. Heriban pripraví informáciu o novej vzdelávacej možnosti na webovú 

stránku SSKB 

 

6) Rôzne: 

Prof. Rácz informoval VSSKB o iniciatíve IFCC (Curriculum). Prof. Rácz 

prepošle materiál (osnovu odborných oblastí) všetkým členom VSSKB a zistí spolu 

s prof. Kováčom možnosti spolupráce v tejto iniciatíve. 

Prof. Dobrota požiadal VSSKB o pomoc pri zaradení genetických testov 

medzi biochemické vyšetrenia. VSSKB to odsúhlasil. Prof. Rácz požiada MZ SR na 

základe podkladov prof. Dobrotu o zaradenie genetických testov medzi 

biochemické vyšetrenia. 

 

 

 

 

Nasledujúce zasadnutie VSSKB bude 12.4. 2018 v Košiciach na LF UPJŚ. 



 

 

Martin  21.2.2018     zapísala: RNDr. Katarína Lepejová 

         vedecký sekretár SSKB 

 

Zápisnica bola rozoslaná členom VSSKB na pripomienkovanie. Základné pripomienky 

k zápisnici, ktoré prišli do uzávierky 5.3.2018 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  7.3. 2018, Prof. O. Rácz, prezident SSKB 


