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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: 11. 6. 2019 
Čas: 12:00 h. – 16:30 h. 
Miesto: ATRIUM hotel, Nový Smokovec, Vysoké Tatry 

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 MUDr. Peter SEČNÍK ml. (pSEČ) 

Hostia 
Ing. Ján BALLA (národný reprezentant SSKB v EFLM) – (jBAL) 

Emília KURUCOVÁ (SLS) – (eKUR) 

Ospravedlnení RNDr. František ŠTEFANEC (fŠTE), Ing. Beáta Hvozdovičová (bHVO) 

 

Navrhnutý program 

 

 Kontrola úloh z predošlého Výboru; 

 Labkvalita 2019 

a) program; 

b) organizačné zabezpečenie; 

c) technické a finančné otázky; 

 HbA1c; 

 príspevok SSKB do publikácie o histórii SLS (informácia); 

 stratégia získavania nových členov; 

 administratíva (podpisové vzory Výboru, ...); 

 rôzne podľa aktuálnych požiadaviek. 

.  
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Priebeh a obsah rokovania 

Pred začatím samotného Výboru si prítomní členovia pozreli priestory hotela vrátanie 
kongresových, kde sa bude konať Labkvalita 2019. 

Kontrola úloh z minulého Výboru 

 hPIV v úvode poďakovala mKAČ za zabezpečenie priestorov na rokovanie v mieste konania 

Labkvality 2019. Potom prešla na kontrolu úloh z predošlého Výboru; 

 jNET komentovala hospodársky výsledok Spoločnosti: 29. mája sa stretli zástupcovia SLS dr. 

Mácová, dr. Hetriková, p. Čápová s hPIV, mKAČ a jNET. Predmetom diskusie bolo najmä 

navyšovanie fakturácie sponzorom minuloročného Kongresu v Piešťanoch, voči ktorému sa 

naši partneri ohradili. Toto zástupkyne SLS zdôvodnili vnútornými predpismi SLS 

vyplývajúcimi z úpravy legislatívy (náklady na vedenie externého účtovníctva). SLS sa 

odvolávala na zverejnenie tejto informácie na svojom webe. Samotné financie SSKB – k 31. 

12. 2018 bolo na účte SSKB 12.051,30 € + 1.500 € alokovaných na Cenu prof. Ivana Pecháňa 

a neodovzdaných v Piešťanoch z dôvodu zdravotnej indispozície laureáta prof. Pullmanna 

v čase konania Kongresu. Cena mu bude odovzdaná dodatočne po individuálnej dohode 

s ním a reprezentantom sponzora na vhodnom termíne; 

 vHER odcitoval mail zo SLS vysvetľujúci ich účtovné kroky vo vzťahu ku Kongresu v Piešťanoch 

a predniesol telefonickú ponuku vedenia SLS tlmočenú telefonicky dr. Mácovou všetko 

vysvetliť osobne v interaktívnej diskusii počas ďalšieho Výboru na pôde SLS; 

 eKUR upozornila, že firmy uchádzajúce sa o sponzoring Kongresu dostali v informačných 

materiáloch aj cenník služieb SLS, takže o fakturovaní sporných súm vedeli vopred; 

 hPIV vyjadrila názor, že riešenie problému by malo byť v komunikácii s vedením SLS a nie 

osamostatňovaní sa SSKB od nich, čo by prinieslo pre našu odbornú spoločnosť 

neakceptovateľnú administratívnu záťaž a právnu zodpovednosť, keďže sa potrebujeme 

sústreďovať na odbornú činnosť. S daným názorom bola všeobecná zhoda prítomných; 

 vHER vyzval, aby súčasťou diskusie Výboru so SLS na budúcom Výbore bola aj modernejšia 

forma platby členského ako doteraz používaná zloženka; 

 nasledujúca obsiahla diskusia analyzovala organizačné problémy vyskytnuvšie sa počas 

organizácie Kongresu v Piešťanoch; 

 z nej vyplynula okrem iného aj urgentná potreba korektnej registrácie odborných akcií SSKB 

v medzinárodnom registri MedTech. 

Labkvalita 2019 

 jBAL – najdôležitejšie z pohľadu EFLM je mať v dostatočnom predstihu na webe program (aj 

predbežný); 

 vHER v súvislosti s problémami pri zaisťovaní účasti firiem navrhol, aby sme sa so zástupcami 

sponzorov ako funkcionári Spoločnosti stretli s firmami a vydiskutovali si ich konkrétne 

požiadavky; 

 v nasledujúcom sa rozvinula diskusia o programovej náplni Labkvality 2019, prednášateľoch 

a organizačných otázkach; 
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 hPIV navrhla, aby sa všetky materiály, podklady a podnety k Labkvalite 2019 sústreďovali 

u mKAČ, ktorá súhlasila; 

 eĎUR otvorila otázku zaraďovania tém z iných odborov na odborné podujatia SSKB; do akej 

miery participuje na podujatiach SSKB aj SSLM? 

 jNET upozornila, že napr. hematológovia už po odchode doc. Lipšica laboratórnych 

pracovníkov na svoje akcie neprizývajú; 

 hPIV vyzvala na racionálnu indikáciu a vyšetrovanie pacienta v praxi, nerobme len 

defenzívnu medicínu; 

 dMAG – táto realita vyplýva aj zo správania sa ÚDZS, ktorý v sporných prípadoch využíva 

formuláciu „nebol využité všetky možnosti“; 

 dMAG potom rozvinul tému „Choosing wisely“ v s otázkou, či pozveme aj ľudí z iných 

odborností, aby sme sa otvorili a mohli problematiku choosing wisely rozdiskutovať 

medziodborovo; 

 eĎUR upozornila, že internistická spoločnosť bola jediná, ktorá túto tému odborne rozvinula; 

 viacerí členovia Výboru sa zhodli na tom, že internisti so stanovili racionálnych 7 bodov 

princípu choosing wisely; 

 hPIV zdôraznila, že viacero vecí z internistických materiálov by bolo možné priamo prevziať 

do praxe nášho odboru; 

 dMAG sa spýtal, či by niekto z pracoviska prof. Lazúrovej neprišiel túto tému na naše 

podujatie odprednášať; 

 eĎUR sa ponúkla, že bude kontaktovať pracovisko prof. Lazúrovej a zistí prípadného 

prednášateľa tejto témy (prípadne možnosť prezentácie formou postra – dMAG); 

 kLEP – bolo by vhodné urobiť na tému choosing wisely guideline pre klinickú biochémiu; 

 eĎUR – toho je priamy námet pre pracovnú skupinu, ktorá by na túto tému mala na pôde 

Výboru vzniknúť; 

 vHER – zdôraznil, že ako zamestnanec zdravotnej poisťovne nikdy nebol a ani nie je 

protivníkom laboratórií a navrhol, aby sme sa ako Výbor začali systematicky zaoberať 

vznikom platformy, ktorá by pravidelne komunikovala s Asociáciou zdravotných poisťovní 

s cieľom periodicky diskutovať o nových vyšetreniach a pravidlách uznávania laboratórnych 

výkonov s cieľom aktualizovať úhradové mechanizmy; 

 v ďalšom Výbor diskutoval obsadenie jednotlivých blokov konferencie prednáškami a ich 

prednášateľmi; 

 hPIV upozornila na záujem združenia SEDMA vystúpiť na konferencii a potrebu vytvoriť na 

to priestor; 

 vHER zabezpečí kontaktné údaje na výkonnú riaditeľku SEDMA, aby s ňou bolo možno 

vykorešpondovať ich požiadavky; 

 hPIV požiadala vHER o vyhotovenie zoznamu laboratórií klinickej biochémie na Slovensku so 

zmluvou s VšZP; 

 jBAL požiadal o technické zabezpečenie mailových notifikácií o zmene/aktualizácii webu 

SSKB všetkým jej členom a zverejnenie informácií o GDPR v potrebnom rozsahu; 
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 pSEČ navrhol, aby text týkajúci sa GDPR na web Spoločnosti pripravila dr. Mistríková zo SLS; 

 následne bola otvorená diskusia o technickom zabezpečení postrovej sekcie a možnosti 

prenajať na tento účel elektronické panely; 

 eKUR skonštatovala, že tieto služby sú už dostupné a dobre zabezpečiteľné; 

 mKAČ vyjadrila súhlas a prisľúbila zohnať alternatívne cenové ponuky; 

 mKAČ uviedla, že pre konferenciu zabezpečí aj licenciu pre slido.com; 

 bolo dohodnuté, že mKAČ bude centrálne zbierať a koordinovať prípravu všetkých 

konferenčných materiálov; 

 oRÁC upozornil, že od prednášateľov je potrebné začať požadovať dodanie súhrnov ich 

príspevkov; 

 mKAČ sa spýtala, kto bude zabezpečovať reklamy na webe a v časopise; 

 oRÁC reagoval, že je potrebné obrátiť sa v tejto veci na p. Beátu Hupkovú; 

 mKAČ uviedla, že k danému dňu je prihlásených 13 sponzorov, tašky a perá pre účastníkov 

sú už zabezpečené; 

 vHER žiadal osloviť aj vendorov pre LIS; 

 hPIV – je potrebné zabezpečiť tlačenú aj webovú informáciu o akcii pre firmy; 

 oRÁC – SSLM nebude spoluorganizátorom Labkvality, nikto aktívne neprejavil záujem. 

Stratégia získavania nových členov 

 v tejto časti sa rozvinula diskusia o atraktívnosti a motiváciách pracovníkov v odbore byť 

členmi Spoločnosti; 

 dMAG navrhol zaviesť aj možnosť elektronického prihlasovania nových členov; 

 hPIV skonštatovala, že atraktivitu členstva by mohlo zdvihnúť aj obnovenie organizovania 

krajských seminárov, aktívnejšia a obsahovo bohatšia webová stránka Spoločnosti a cielená 

aktivita Výboru; 

 dMAG navrhol dávať na web Spoločnosti aj digitálnu formu časopisu laboratórna 

diagnostika; 

 oRÁC preverí a zabezpečí túto možnosť. 

Príspevok SSKB do publikácie o histórii SLS 

 dMAG v stručnosti informoval o svojich aktivitách pri zabezpečovaní podkladov o histórii 

Spoločnosti pre spoločný zborník SLS. 

HbA1c 

 vHER informoval prítomných členov Výboru s názormi VšZP na situáciu (medicínsku, 

ekonomickú, kvalitatívnu) v diagnostike a monitoringu glykovaného hemoglobínu 

u poistencov VšZP; 

 na danú tému nasledovala bohatá diskusia všetkých členov Výboru. 

Rôzne 

 mKAČ pošle vHER svoje podklady k členskej evidencii; 

 vHER zabezpečí do nasledujúceho Výboru aktualizáciu databázy členskej základne; 

 mKAČ zabezpečí 250 výtlačkov časopisu Laboratórna diagnostika; 
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 jNET – časopisy by sa mali posielať nielen vedúcim laboratórií, ale aj laborantom a členom 

SSLM; 

 oRÁC nastolil otázku odovzdania Ceny prof. Ivana Pecháňa prof. Pullmannovi. Navrhol, že 

s ním dohodne termín po septembrovom Výbore, s čím hPIV súhlasila; 

 hPIV oznámila, že Roche chce so SSKB systematicky a dlhodobo spolupracovať, čo považuje 

za obojstranne užitočné; 

 vHER doplnil, že Roche má záujem o dlhodobú nadštandardnú spoluprácu v niekoľkých 

oblastiach: 

o pokračovanie v sponzoringu Ceny prof. Ivana Pecháňa; 
o exkluzívne partnerstvo na podujatiach organizovaných Spoločnosťou; 
o získať zo strany Spoločnosti exkluzívny prístup a podmienky pre 

spoluprácu; 
o dlhodobo spolupracovať na vytvorení komunikačnej platformy 

zahŕňajúcej zdravotné poisťovne a Ministerstvo zdravotníctva s cieľom 
pravidelne diskutovať o inovácii a aktualizácii úhrad v odbore; 

o strategické partnerstvo pri edukačných aktivitách členskej základne 
SSKB; 

o popularizácia laboratórnej diagnostiky všetkým stakeholderom vrátane 

pacientov; 

 bolo dohodnuté, že vHER pozve Country Managera Roche J. Carapeto na nasledujúci Výbor. 
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Úlohy Zodpovedá: Splnenie 

Urgentné 

1. Zverejniť na webe aspoň predbežný program Labkvality 2019 mKAČ  

2. Pre hPIV zabezpečiť kontakt na výkonnú riaditeľku SEDMA vHER  

3. Osloviť vendorov LISov ako potenciálnych sponzorov 

Labkvality 2019 
mKAČ  

4. Zaistiť tlačenú a webovú informáciu o Labkvalite pre firmy mKAČ  

5. Pozvať na nasledujúci Výbor zástupkyne SLS vHER  

6. Pozvať na nasledujúci Výbor Country Managera Roche J. 
Carapeta 

vHER  

7. Finalizácia programu Labkvality 2019 oRÁC  

S termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

8. Kontaktovať pracovisko prof. Lazúrovej s požiadavkou na 

prednášateľa Choosing wisely na Labkvalitu 2019 
eĎUR  

9. Kontaktovať výkonnú riaditeľku SEDMA a dohodnúť 

vystúpenie na Labkvalite 2019 
hPIV  

10. Zabezpečiť alternatívne ponuky na elektronické postrové 
panely pre Labkvalitu 2019 

mKAČ  

11. Dohodnúť licenciu slido.com pre Labkvalitu 2019 mKAČ  

12. Začať vyzývať prednášateľov Labkvality na dodanie súhrnu mKAČ  

13. Zaistiť kontakt na p. Hupkovú vo veci reklám v časopise a na 

webe 
oRÁC  

14. Vyhotoviť zoznam laboratórií 024 vHER  

15. Prediskutovať s vedením SLS možnosť elektronického 

prihlasovania sa do Spoločnosti ako aj úhrady členského 
hPIV  

16. Preveriť možnosť publikovania časopisu Laboratórna 
diagnostika na webe Spoločnosti 

oRÁC  

17. Poslať podklady pre databázu členskej základne vHER mKAČ  

18. Aktualizovať databázu členov Spoločnosti vHER  

S priebežným plnením 

19. Sústreďovať a koordinovať všetky materiály pre Labkvalitu 
2019 

mKAČ  

20. Dohodnúť s dr. Mistríkovou prípravu textu o GDPR na web 

Spoločnosti 
hPIV  

21. Centrálna koordinácia materiálov Labkvality 2019 mKAČ  

22. Zabezpečiť 250 výtlačkov časopisu Laboratórna diagnostika mKAČ  

23. Zistiť termínové možnosti odovzdania Ceny prof. Ivana 

Pecháňa prof. Pullmannovi oRÁC  


