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Zápis zo zasadnutia Výboru 

Vedenie zasadnutia: MUDr. Hedviga Pivovarníková, prezidentka 
Zápis: Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA, MSc., vedecký sekretár 
Dátum konania: 30. 4. 2019 
Čas: 12:00 h. – 16:30 h. 
Miesto: Ústav patofyziológie UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice 

Prítomní účastníci (prezenčná listina priložená) 

Výbor 

MUDr. Hedviga PIVOVARNÍKOVÁ (hPIV) 
Prof. MUDr. Oliver RÁCZ, CSc. (oRÁC) 
MUDr. Eva ĎUROVCOVÁ, PhD. (eĎUR) 
MUDr. Daniel MAGULA, CSc. (dMAG) 
RNDr. Mária KAČÁNIOVÁ (mKAČ) 
RNDr. Katarína LEPEJOVÁ (kLEP) 
Ing. Jana NETRIOVÁ, PhD., MPH (jNET) 
Ing. Vladimír HERIBAN, PhD., MBA, MSc. (vHER) 

Dozorná rada 
Ing. Beáta HVOZDOVIČOVÁ (bHVO) 
MUDr. Peter SEČNÍK ml. (pSEČ) 

Hostia 
Ing. Pavol PLEVA (NCZI) – (pPLE) 
Ing. Ján BALLA (delegát V SSKB v EFLM) – (jBAL) 

Ospravedlnení RNDr. František ŠTEFANEC (fŠTE) 

 

Navrhnutý program 

 

 eZdravie (eLAb, eŽiadanka, LOINC); 

 námety jednotlivých členov Výboru do Programového vyhlásenia; 

 štatút SSKB v rámci SLS, prehľad hospodárenia, náhľad do účtu, ...; 

 Labkvalita 2019; 

 informácia o registračných listoch zdravotníckych výkonov; 

 Cena prof. Ivana Pecháňa 
a) organizačné zabezpečenie odovzdania Ceny prof. Pullmannovi (za účasti 

sponzora Ceny); 
b) ako ďalej (sponzori, procedúra odovzdávania, artefakt Ceny , ...); 

 informácia o príprave publikácie o histórii odboru; 

 rozpracovanosť systému e-learningu a získavania kreditov CME v odbore; 

 rôzne podľa podnetov prítomných; 

 administratívna agenda. 

K navrhnutým bodom programu nebola vznesená žiadna námietka ani podaný pozmeňovací 

návrh, preto sa rokovanie riadilo týmto návrhom.  
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Priebeh a obsah rokovania 

eZdravie (eLAb, eŽiadanka, LOINC) 

 pPLE v prezentácii zhrnul miesto laboratórnej diagnostiky v pripravovanom projekte 

eZdravia, podrobne vysvetlil zmeny, ktoré diagnostický segment čakajú v súvislosti s týmto 

projektom a detailne sa venoval jeho z hľadiska postupnosti zavádzania do praxe 

najdôležitejším častiam – eLabu a najmä eŽiadanke, ako aj novému katalogizačnému 

systému laboratórnych výkonov LOINC, ktorý bude jazykom systému pracujúcim na pozadí 

eZdravia. Cieľom vyžiadanej prezentácie bolo oficiálne oboznámiť členov Výboru s celým 

projektom a vysvetliť možnosti a spôsoby, ako sa môžu Výbor, členovia Spoločnosti 

a odborná verejnosť zapojiť do implementácie jednotlivých častí projektu do praxe, 

pripomienkovať ho a stať sa tak jeho spoluautormi s cieľom čo najviac jednotlivé moduly 

prispôsobiť reálnym potrebám praxe ako z pohľadu laboratórií, tak aj indikujúcich lekárov 

ako aj nadviazať osobný kontakt s garantom celého projektu na NCZI. Z  prezentácie bolo 

zrejmé, že týmto krokom sa do rúk odbornej verejnosti dostáva nástroj na priame 

ovplyvňovanie a uspôsobovanie projektu potrebám nášho segmentu, a to za predpokladu, 

že Spoločnosť sa aktívne zapojí do tvorby jednotlivých modulov eZdravia. 

 Hlavné úlohy SSKB v implementácii modulov eZdravia týkajúcich sa laboratórnej diagnostiky: 

1. kontrola prevodníkových tabuliek starých kódov výkonov na kódy LOINC (správnosť 

priradenia, kompletnosť kódov vrátane nových vyšetrení) – dosiahnutie zhody názoru 

reprezentovaného odbornou verejnosťou zosobnenou SSKB s návrhom súkromných 

laboratórnych sietí združených v AsLab (Medirex, a.s., Alpha Medical, s.r.o., synlab 

slovakia, s.r.o. a Klinická biochémia, s.r.o.). Za AsLab je za tento projekt zodpovedná 

Mgr. Bibiana Straková z fy Alpha Medical. Všetky požiadavky na zmeny v kódoch LOINC 

potrebné adresovať medzinárodnej autorite bude zabezpečovať AsLab; 

2. spolutvorba pravidiel predschvaľovania žiadaniek 

a. definovanie duplicít z pohľadu frekvenčných a indikačných obmedzení; 

b. participácia na zostavení indikačných, preskripčných, frekvenčných a iných 

medicínskych obmedzení; 

3. pripomienkovanie návrhu layoutu eŽiadanky a procesov pracujúcich na jej pozadí 

zaisťujúcich transformáciu reality do spôsobu fungovania e-formulára (možnosť 

objednávania vyšetrení robených rôznymi technológiami, delegovaný odber, 

spracovanie požiadavky na vyšetrenie, ktoré nerobí zmluvný laboratórny partner, ...). 

Aj z pohľadu indikujúceho lekára; 

4. IT aspekty (plnenie potrieb z pohľadu laboratórií). 

 Výbor sa zhodol na: 

1. potrebe menovať jedného zo svojich členov, ktorý bude zodpovedný za 

komunikačné prepojenie V SSKB a NCZI  v tomto projekte; 

2. vytvorení pracovnej/ých skupiny/ín pre úlohy uvedené v bodoch 1 až 4 predošlého 

odseku; 

3. pravidelnej komunikácii výstupov pracovnej skupiny s NCZI. 
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Vzhľadom k tomu, že rokovanie k tomuto bodu časovo presiahlo 2 hodiny, ďalšie jednanie sa 

sústredilo iba na najdôležitejšie body navrhnutého programu. 

Stav účtu Spoločnosti, hospodárenie 

 jNET ako nová hospodárka sa pre ochorenie predošlej hospodárky s ňou zatiaľ nestretla. Po 

prevzatí funkcie požiadala SLS o vyhotovenie správy o hospodárení a odpočet účtu 

Spoločnosti ku dňu nastúpenia nového Výboru, ani jeden dokument však SLS do stretnutia 

Výboru nedodala. jNET preto Výbor informovala iba o niektorých predbežných číslach zo 

stavu účtu, oficiálne poskytne po tom, ako jej bude doručená správa o hospodárení zo SLS. 

Hlavnou nákladovou položkou Spoločnosti v uplynulom roku bol kurz praktickej genetiky, 

ktorý sa konal v Martine (oRÁC). 

Ďalšia diskusia sa týkala otázok správy financií a účtu SSKB zo strany SLS: 

 vHER konštatoval, že neakceptovateľný spôsob vedenia financií jednotlivých členských 

spoločností SLS samotnou SLS, s ktorým sa stretol už pri nástupe do predošlého Výboru, 

naďalej v plnej miere pretrváva. SLS vedie pre všetky členské spoločnosti financie na jednom 

účte a jednotlivé položky rozlišuje iba podľa špecifických symbolov platieb, čo je 

neprehľadné a netransparentné a ani to neumožňuje flexibilný odpočet finančných 

transakcií Spoločnosti. Navrhol, aby Výbor požiadal SLS o zriadenie podúčtu pre SSKB 

s prístupovým právom naň pre prezidentku a hospodárku SSKB; 

 oRÁC upozornil na niekoľko zásadných nedostatkov, ktorých sa pri spravovaní financií 

členských spoločností a zabezpečovaní organizačného servisu SLS opakovane a dlhodobo 

dopúšťa: 

1. medzi termínom platby členského a jej pripísaním na účet Spoločnosti je 

neakceptovateľne dlhá lehota, počas ktorej má peniaze patriace Spoločnosti na svojom 

účte SLS; 

2. pri fakturácii sponzorských príspevkov partnerov Spoločnosti si k dohodnutej sume SLS 

pripočítava „manipulačný“ poplatok vo výške niekoľkých stoviek € (spravidla 300), 

ktorý s SSKB nie je nijako dohodnutý a ktorý naša Spoločnosť, rovnako ako jej partneri, 

vníma ako neoprávnený. Voči tomuto spôsobu fakturácie sa pri minuloročnom 

Kongrese ohradilo viacero sponzorov vrátane tých najvýznamnejších (Siemens, 

Abbott); 

3. chybné informovanie sponzorov o formálnych náležitostiach sponzoringu zo strany SLS 

spôsobilo neúčasť minimálne jedného sponzora (Siemens). 

 Vychádzajúc z týchto skutočností oRÁC požiada písomnou formou SLS o vysvetlenie 

dôvodov, o ktoré SLS opiera účtovanie so SSKB nedohodnutého poplatku sponzorom našich 

akcií a spolu s jNET sa stretnú s riaditeľkou sekretariátu SLS PhDr. Želmírou Mácovou, MPH 

a vedúcou učtárne Máriou Čápovou. 
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Labkvalita 2019 

 hPIV konštatovala, že členovia Výboru zaslali dostatok návrhov na tematické okruhy, čo je 

dobrým základom pre prípravu kvalitného programu; 

 mKAČ potvrdila rezerváciu hotelovej kapacity pre konferenciu na 10. a 11. októbra v hoteli 

Atrium v Novom Smokovci s tým, že firmy budú mať svoje ubytovacie kapacity k dispozícii už 

o deň skôr. Zároveň prisľúbila odoslať podklady pre 1. cirkulár dr. Sečníkovi na zverejnenie 

na webe Spoločnosti; 

 dMAG sa spýtal pSEČ, či by SK-LAB ako správca webovej stránky Spoločnosti vedel na ňu 

umiestniť aj elektronické prihlasovanie na konferenciu. pSEČ prisľúbil túto možnosť 

preskúmať a na najbližšom Výbore o výsledku informovať; 

 mKAČ otvorila diskusiu o finančných podmienkach konferencie: 

1. kLEP uviedla, že doterajšia prax bola taká, že členovia Výboru rovnako ako prednášatelia 

mali z prostriedkov Spoločnosti hradený konferenčný poplatok, ubytovanie, stravu 

a cestovné. V reakcii na to mKAČ skonštatovala, že tento prístup by mohol pre rozpočet 

konferencie znamenať značnú finančnú záťaž. vHER preto navrhol, aby Výbor rozhodol 

o tom, že členovia Výboru Spoločnosti si budú hradiť obedy tak ako ostatní účastníci. 

Výbor sa s týmto návrhom stotožnil. Prednášateľom budú konferenčný poplatok, strava 

a ubytovanie hradené z rozpočtu konferencie; 

2. mKAČ potom diskutovala o výške konferenčného poplatku s upozornením, že 

minuloročnú sumu (45,- €) by nebolo dobré použiť vzhľadom na kratší čas konania 

Labkvality. Odzneli dva návrhy: kLEP bola za 35,- €, vHER bol toho názoru, že 

najvýznamnejšia konferencia odboru v roku by nemala mať poplatok nižší ako 40,- €. Na 

návrh kLEP potom Výbor v tejto otázke hlasoval a rozhodol, že výška konferenčného 

poplatku na tohtoročnú Labkvalitu bude 40,- €; 

3. pri diskusii o forme úhrady nákladov na spoločenský večer mKAČ upozornila, že tieto si 

každý účastník transparentnou formou hradí sám. 

 Diskusia členov Výboru o programovej náplni konferencie vychádzajúca z návrhov členov 

Výboru vyústila do štyroch odborných blokov: 

1. PREANALYTIKA (odborný garant hPIV); 

2. ANALYTIKA (odborní garanti mKAČ a pSEČ); 

3. POSTANALYTIKA (odborný garant eĎUR); 

4. eLAB, ekonomika, zdravotné poisťovne (odborní garanti kLEP a vHER). 

Odborní garanti všetkých blokov doručia prezidentke Spoločnosti svoje návrhy na program 

svojich blokov (predbežné témy prednášok a prednášajúcich) najneskôr 13. mája. Súčasťou 

konferencie bude aj možnosť prezentovať prácu formou postera. 

 hPIV požiadala odborných garantov, aby pri komunikácii s prednášateľmi žiadali zaradiť ako 

integrálnu súčasť ich príspevkov aj kazuistiku/y. 
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CME – e-learning 

 eĎUR uviedla, že možnosť získavania kreditov formou e-learningu, ktorú spolu s vHER 

rozbehli počas funkčného obdobia minulého Výboru, zatiaľ nebola otvorená pre technické 

problémy. Po tom, ako vHER oslovil komerčnú firmu, ktorej ponuka bola cenovo 

neakceptovateľná, začalo rokovanie s UPJŠ v Košiciach, kde mala byť možnosť umiestňovať 

náš e-learning s AD testami za symbolickú cenu na vzdelávacom portáli univerzity. Uvedená 

forma vzdelávania mala byť určená najmä pre profesie s iným ako medicínskym vzdelaním 

pracujúce v odbore klinická biochémia, pretože lekári majú dostupné aj iné formy CME (SLK 

a pod.). Tieto rokovania sa nepodarilo dotiahnuť do realizačného konca pre technické 

problémy pri uhrádzaní poplatkov, pretože SSKB je pre UPJŠ cudzím subjektom. 

 hPIV navrhla, aby bol tento projekt riešený neskôr vzhľadom na súčasné priority Výboru 

v iných oblastiach. Navrhla doplniť webovú stránku Spoločnosti o linky na dostupné a pre náš 

odbor použiteľné edukačné portály poskytujúce možnosť získavania kreditov CME. 

 pSEČ sa ponúkol, že urobí prieskum dostupnosti takýchto stránok a zabezpečí aj AD test pre 

konferenciu Labkvalita 2019. 

Členstvo SSKB v EFLM 

 jBAL požiadal prítomných o aktívnejšie zapájanie sa do vyplňovania dotazníkov, ktoré EFLM 

zasiela, striktnejšie dodržiavanie termínov ich odosielania a najmä čo najplnšiu účasť na 

hlasovaniach, pretože je potrebné dodržiavať volebné kvórum. Zároveň upozornil na výročný 

dotazník EFLM, ktorý je potrebné vyplniť a zaslať. 

Spolupráca SSKB a SSLM 

 vHER informoval Výbor o stanovisku SSLM k Zoznamu zdravotníckych výkonov a k tvorbe 

registračných listov zdravotníckych výkonov, ktoré organizačne zabezpečuje MZ SR. SSLM sa 

z viacerých dôvodov tejto aktivity nebude zúčastňovať. 

Miesto čas konania najbližšieho zasadnutia Výboru 

 Výbor odsúhlasil návrh vHER, aby sa najbližší Výbor konal v mieste konania Labkvality, teda 

v hoteli Atrium v Novom Smokovci. Výbor sa tu stretne 11. júna o 12:00 hod. 
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Úlohy Zodpovedá: Splnenie 

Urgentné 
1. Požiadať SLS o urýchlené dodanie správy o hospodárení 

predošlého Výboru 
jNET  

2. Odoslať písomnú žiadosť na SLS o vysvetlenie dôvodov 

pre účtovanie extra poplatkov zmluvným sponzorom 

odborných akcií 

oRÁC  

3. Zorganizovať stretnutie zástupcov V SSKB a SLS vo veci 

nevhodnej formy vedenia účtu, vytvorenia podúčtu SSKB 

a prístupových práv do nového podúčtu SSKB pre hPIV 
a jNET 

oRÁC, jNET  

4. Do 13.5. prezidentke odoslať návrhy na prednášateľov 

a obsahovú náplň jednotlivých blokov Labkvality 
hPIV, mKAČ, pSEČ, 

eĎUR, kLEP, vHER 
 

S termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 
5. Z členov Výboru menovať kontaktnú osobu pre 

komunikáciu s NCZI pre projekt eLAB 
hPIV  

6. Vytvoriť pracovné skupiny z členov Výboru a SSKB pre 

projekt eLAB 
hPIV  

7. Preskúmať možnosť vytvorenia elektronického 
prihlasovania sa na Labkvalitu na webe SSKB 

pSEČ  

8. Prieskum webových stránok vhodných pre e-learning 

a získavanie kreditov CME pre odbor 
pSEČ  

S priebežným plnením 

9. AD test s kreditmi z programu Labkvalita 2019 pSEČ  

10. Hľadať možnosti pre spustenie kreditovaného e-learningu oRÁC, eĎUR, vHER  

11. Doplniť webovú stránku SSKB o linky na kreditované 

možnosti e-learningu v klinickej biochémii hPIV, pSEČ, eĎUR  

Trvalé 

12. Pravidelná komunikácia V SSKB a NCZI kontaktná osoba  

13. Včasné reakcie na požiadavky EFLM celý Výbor  
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Prílohy k zápisu: 

 Prezenčná listina 

 Stanovisko SSLM k Zoznamu zdravotníckych výkonov a tvorbe registračných listov 

Návrhy: 

Na najbližšom Výbore prerokovať body z programu tohto Výboru, ktoré pre nedostatok času nedostali 

priestor: 

 námety jednotlivých členov Výboru do Programového vyhlásenia; 

 štatút SSKB v rámci SLS; 

 informácia o registračných listoch zdravotníckych výkonov; 

 Cena prof. Ivana Pecháňa 
o organizačné zabezpečenie odovzdania Ceny prof. Pullmannovi (za účasti 

sponzora Ceny); 

o ako ďalej (sponzori, procedúra odovzdávania, artefakt Ceny , ...); 

 informácia o príprave publikácie o histórii odboru; 

 administratívna agenda. 


