Zápisnica z 21. zasadania výboru SSKB
v Košiciach dňa 3.12.2018
Prítomní: členovia výboru SSKB: prof. Rácz, doc. Blažíček, MUDr. Ďurovcová, Ing. Heriban,
RNDr. Kapalla, MUDr. Dobáková , RNDr. Lepejová.
Ospravedlnený: MUDr. Špaňár.
Program
1. Hodnotenie Kongresu SSKB
2. Rozpočet SSKB
3. Správa o činnosti 2015 - 2018
4. Edukačné aktivity
5. Registračné listy
6. Časopis Laboratórna diagnostika
7.

Príprava volieb VSSKB

8. Rôzne
1) Hodnotenie Kongresu SSKB 2018
Kongres mal vysokú odbornú úroveň, prekvapil pomerne veľký počet posterov (23).
2) Rozpočet SSKB
VSSKB odovzdá svoju agendu ďalšiemu novozvolenému VSSKB s pozitívnou bilanciou, k čomu
prispel aj Kongres SSKB 2018. Definitívny odpočet bude k dispozícii koncom januára 2019.
3) Správa o činnosti 2015 - 2018
Záverečnú správu rozpošle prof. Rácz všetkým členom VSSKB na doplnenie a pripomienkovanie
do 10.12.2018. Správu o registračných listoch dodá Ing. Heriban, správu o činnosti EPMA
poskytne Dr. Kapalla, o medzinárodných aktivitách Ing. Balla.
4) Edukačné aktivity
Okrem spolupráce s LF UPJŠ by bola jednou s ďalších možností edukácie aj portál SLS lekom.sk.
Prof. Rácz zistí u doc. Lukána, či sa môžu zapojiť do tejto formy aj nelekári.
5) Registračné listy
O stave kompletizácie registračných listov (RL) informoval Ing. Heriban. Zatiaľ je vyplnených 299
RL, prázdne sú kolónky pre nacenenie výkonov, pretože nebola daná jednotná metodika na
výpočet cien. Ostalo 579 neotvorených výkonov. Bude to riešiť 12 – členný autorský tím do
15.12.2018. Potom sa tvorba RL uzatvára a prestáva sa aj honorovať.

Spolu je 1010 laboratórnych výkonov, takže hotová je zatiaľ cca 1/3. Naceňovanie výkonov bude
robiť Inštitút zdravotnej politiky.
6) Časopis Laboratórna diagnostika
O časopise Laboratórna Diagnostika referovala Ing. Beáta Hubková. Boli oslovení všetci aktívni
účastníci Kongresu SSKB 2018, aby poslali svoj príspevok na publikovanie do časopisu
Laboratórna diagnostika najneskôr do 14.12.2018.
Prof. Rácz osloví prof. Pacáka, aby napísal svoje hodnotenie Kongresu SSKB 2018, kde mal
plenárnu prednášku.
VSSKB navrhuje v rámci šetrenia zmeniť tlač časopisu z kriedového na obyčajný papier.
Uvažuje sa aj nad zmenou dizajnu titulnej strany časopisu. Minimálne treba opraviť formálne
náležitosti titulnej strany:
1)

Logo SSKB v slovenčine (nie v angličtine)

2)

Podtitul v slovenčine (Slovenská spoločnosť klinickej biochémie) a nie v angličtine

3)

Povolené Ministerstvom kultúry SR....

7) Príprava volieb SSKB
Voľby VSSKB budú prebiehať 2-kolovo korešpondenčným spôsobom.
16 kandidátov (8 lekárov a 8 nelekárov) s najväčším počtom hlasov v 1. kole volieb postupuje po
odsúhlasení svojej kandidatúry do 2. kola volieb VSSKB.
Dozorná rada: 6 kandidátov (bez ohľadu na profesiu) s najväčším počtom hlasov postupuje do 2.
kola volieb dozornej rady.
V druhom kole volieb sa vyberie 8 kandidátov (4 lekárov a 4 nelekárov) s najväčším počtom hlasov
z 2. kola do VSSKB.
Dozornú radu budú tvoriť 3 kandidáti s najväčším počtom hlasov v 2. kole volieb.
VSSKB navrhuje do volebnej komisie nasledujúcich členov, ktorí nesmú kandidovať ani do
VSSKB, ani do dozornej rady:
1)

P. Mistríková (SLS),

2)

MUDr. Alena Gajová

3)

MUDr. Anna Birková, PhD.

1.kolo volieb by malo prebehnúť do konca roku 2018, 2. kolo by malo byť ukončené do konca
januára 2019.
8) Rôzne
Pre neprítomnosť prof. Pullmana na Kongrese SSKB 2018 v Piešťanoch mu bude treba odovzdať
Cenu prof. Pecháňa dodatočne (pravdepodobne priamo v Martine).

Plánované akcie na ďalšie obdobie:
1)

Diabetologicko – biochemická konferencia v máji 2019 pod gesciou V4

2)

Roche plánuje v 1. polroku odbornú akciu

3)

V auguste 2020 by mal byť v Košiciach odborný blok veľkej medzinárodnej odbornej akcie

4)

LQ 2019 by mala byť 1-dňová a zameraná na ekonomické aspekty v laboratórnej diagnostike.

VSSKB žiada SLS, aby vysvetlila, prečo fakturuje 300 – 400€ poplatok za každý úkon firmám,
ktoré sa prihlasujú na odbornú akciu.
Nasledujúce zasadnutie VSSKB bude pri príležitosti odovzdávania agendy novozvolenému
VSSKB v roku 2019.
VSSKB praje všetkým krásne Vianoce a šťastný a úspešný rok 2019.

Košice, 3.12. 2018

zapísala: RNDr. Katarína Lepejová
vedecký sekretár SSKB

Zápisnica bola rozoslaná členom VSSKB na pripomienkovanie. Základné pripomienky k zápisnici,
ktoré prišli do 12.12. 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.

