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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: 3. 9. 2019 
Čas: 12:30 h. – 17:00 h. 
Miesto: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, Bratislava 

Prítomní účastníci (prezenčná listina priložená) 

Výbor 

MUDr. Hedviga PIVOVARNÍKOVÁ (PIVh) 
Prof. MUDr. Oliver RÁCZ, CSc. (RÁCo) 
MUDr. Daniel MAGULA, CSc. (MAGd) 
RNDr. Mária KAČÁNIOVÁ (KAČm) 
RNDr. Katarína LEPEJOVÁ (LEPk) 
Ing. Jana NETRIOVÁ, PhD., MPH (NETj) 
Ing. Vladimír HERIBAN, PhD., MBA, MSc. (HERv) 

Dozorná rada 
MUDr. Peter SEČNÍK ml. (SEČp) 
RNDr. František ŠTEFANEC (ŠTEf) 

Hostia 

Ing. Ján BALLA (národný reprezentant SSKB v EFLM) – (BALj) 
João Carapeto (Roche Country Manager) – CARj 
RNDr. Oľga Rajecová (Roche) – RAJo 

PhDr. Želmíra MÁCOVÁ, MPH (SLS) - MÁCž 
JUDr. Mária MISTRÍKOVÁ (SLS) – MISm 
Ing. Mária NEŠČÁKOVÁ (SLS) – NEŠm 
Mária ČÁPOVÁ (SLS) – ČÁPm 

Neprítomní 
MUDr. Eva ĎUROVCOVÁ, PhD. (ĎURe) 

Ing. Beáta HVOZDOVIČOVÁ (HVOb) 

 

Navrhnutý program 

 

 kontrola úloh z predošlého Výboru; 

 krajskí odborníci – za účasti prof. Oravca – od 12:45 hod. 

 otázky vzájomnej spolupráce a partnerstva SSKB a Roche Slovensko (João Carapeto – 
Country Manager Roche Diagnostics) – od 13:15 hod.: 
a) pokračovanie v exkluzívnom partnerstve a sponzoringu Ceny profesora Ivana 

Pecháňa; 
b) etablovanie dlhodobého stabilného exkluzívneho partnerstva Roche – SSKB pre 

odborné akcie Spoločnosti a odbornej garancie SSKB pre všetky odborné akcie 
Roche Slovensko; 

c) konštruktívne partnerstvo pri etablovaní a práci v komunikačnej platforme 
Spoločnosti, výrobcov (SEDMA), zdravotných poisťovní (a MZ SR) pri systematickom 
zavádzaní nových diagnostických výkonov do pravidiel uznávania laboratórnych 
výkonov a úhradového mechanizmu zdravotných poisťovní; 

d) strategické dlhodobé partnerstvo v edukačných a publikačných aktivitách 
zameraných na popularizáciu a zviditeľňovaní laboratórnej diagnostiky  
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a v neposlednom rade na systematických verejných kampaniach zviditeľňujúcich 
rozhodujúcim predstaviteľom sektoru zdravotníctva benefit laboratórnej diagnostiky; 
e) ... 

 otázky vzájomnej spolupráce SSKB a SLS (dr. Mácová, dr. Mistríková, Ing. Neščáková); 
a) nákladovosť SLS, účtovanie nákladov spoločnostiam; 
b) evidencia členskej základne a jej aktualizácia vrátane oznamovania zmien SSKB; 
c) ...; 

 Labkvalita 2019; 

 Kongres SSKB 2020: 
a) čas; 
b) miesto; 
c) programové zameranie a témy blokov; 

 Programové vyhlásenie SSKB a pracovné skupiny; 

 spolupráca na tvorbe číselníkov NCZI; 

 rôzne podľa aktuálnych požiadaviek prítomných. 

.  
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Priebeh a obsah rokovania 

K navrhnutému programu nemal nikto z prítomných pripomienku, takže rokovanie prebiehalo 
podľa navrhnutých bodov. Vzhľadom na ospravedlnenú neprítomnosť hlavného odborníka MZ 
SR pre klinickú biochémiu prof. Oravca bolo dohodnuté, že diskusia o krajských odborníkoch bude 
odložená na nasledujúce zasadnutie Výboru s tým, že jednotliví členovia si pripravia svoje návrhy. 

Termín a miesto nasledujúceho rokovania Výboru 

3. október 2019, 13:00 hod. – 17:00 hod., ATRIUM hotel, Nový Smokovec 

Roche Diagnostics 

Country Manager CARj otvoril svoj vstup poznámkou, že priniesol niekoľko svojich myšlienok 
a predstáv o spolupráci Roche Diagnostics – SSKB, ku ktorým by rád po svojom vstupe rozvinul 
otvorenú diskusiu s podnetmi aj zo strany SSKB. 
CARj predstavil 4 okruhy tém, o ktorých navrhol diskutovať: 

 exkluzivita partnerstva Roche – SSKB v dohodnutých oblastiach; 
 úhrada laboratórnych výkonov; 
 spolupráca v edukácii – e-learning; 
 legislatíva. 

 CARj konštatoval, že Roche je aj naďalej pripravený byť exkluzívnym sponzorom Ceny 

profesora Ivana Pecháňa a odborných akcií organizovaných SSKB; 

o ŠTEf vyjadril obavy z exkluzivity výlučne z legislatívnych dôvodov; 

o SEČp zdôraznil, že túto formu spolupráce nechceme blokovať, ale dôkladne si preveriť 

jej legislatívnu čistotu konzultáciou s právničkou; 

 RAJo prezentovala porovnanie úhradových mechanizmov laboratórnych výkonov 

v niektorých štátoch EÚ vrátane Česka; 

o CARj zdôraznil, že český model je praktický a blízky pomerom v SR. Opiera sa o silnú 

spoluprácu výrobcu s odbornou spoločnosťou (ČSKB). Dôležitým pozitívnym faktorom je 

aktivita osobností českej klinickej biochémie v tejto oblasti; 

o poznámka HERv: model využíva prezentáciu medicínskych benefitov, neobsahuje však 

žiadne farmakoekonomické dáta a konkretizáciu vplyvu na rozpočet; 

o RAJo uviedla konkrétne príklady vyšetrení s medicínskym benefitom, ktoré boli 

predmetom takýchto rokovaní na českej strane; 

o HERv skonštatoval, že je to dobrá východisková schéma pre budúcu zhodu na 

konkrétnych krokoch vytvorenia spolupráce oboch strán pri zavádzaní nových vyšetrení 

do úhradového mechanizmu; 

o CARj prezentoval schému diskusnej platformy obsahujúcu Asociáciu SEDMA, zdravotné 

poisťovne, MZ SR, výrobcov, SSKB a pacientske organizácie; 

o RÁCo pripomenul, že pri týchto diskusiách a príprave podkladov je potrebné 

predovšetkým dbať na potenciál úspor, ktorý každé nové vyšetrenie prináša; 

o CARj navrhol postupnosť 4 procedurálnych krokov – definovanie kritérií posudzovania 

nového vyšetrenia, diskusiu na pôde SSKB, procedúry žiadosti a komunikáciu na úrovni 

MZ SR; 
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o HERv navrhol, aby Výbor SSKB po premyslení si návrhov Roche pripravil svoje stanovisko 

a konkrétny návrh formy spolupráce, na základe ktorého by bolo možné potom otvoriť 

pracovnú diskusiu s cieľom dohodnúť celý mechanizmus; 

o CARj vyjadril ochotu a pripravenosť k takémuto rokovaniu. 

 V oblasti spolupráce na poli e-learningu CARj prezentoval dobré skúsenosti zo začínajúcej 

spolupráce Roche Diagnostics s firmou EDUprofiFARM; 

o HERv zmienil doterajšie problémy s nájdením vhodnej webovej platformy spĺňajúcej 

potrebné kritériá pre e-learning a prideľovanie kreditov pre lekárov aj nemedicínsky 

vzdelaných laboratórnych diagnostikov; problémy boli technického aj ekonomického 

charakteru; 

o LEPk zdôraznila, že zvolený systém musí byť nielen ekonomicky akceptovateľný, ale aj 

technicky schopný riešiť prideľovanie a dokumentáciu kreditov pre obe skupiny 

pracovníkov v klinickej biochémii; 

o RÁCo pripomenul dôležitosť uplatnenia e-learningu na komerčnej aj akademickej pôde. 

 V poslednom bode svojej prezentácie CARj nastolil otázku objektivizácie kritérií pre verejné 

obstarávania, ktoré sú často nekvalifikované, úzke a v mnohých prípadoch iba cenovo 

orientované; 

o HERv sa spýtal, aká je predstava Roche o možnostiach spolupráce a pomoci v tejto veci 

zo strany SSKB; 

o CARj reagoval tým, že podľa jeho názoru je to problém neznalosti kompetentných ľudí 

a absencie adekvátnej edukácie; 

o  PIVh v tej súvislosti otvorila a diskutovala otázku edukačných grantov; 

o  RÁCo skonštatoval, že sú tu významné problémy v peňažných tokoch; 

o  KAČm upozornila, že toto sú oblasti na diskusiu priamo so zamestnancami SLS; 

o  ŠTEf otvoril otázku práce s účtovníctvom Spoločnosti. 

V tomto bode nastala zhoda v tom, že vedenie ekonomickej agendy bude predmetom 

rokovania aj nasledujúceho Výboru. 

Slovenská lekárska spoločnosť 

 HERv za prítomnosti 4 zástupkýň SLS otvoril diskusiu týkajúcu sa nasledovných okruhov: 

o vedenie účtovníctva SLS, podúčet SSKB; 

o  informovanosť organizačných zložiek SLS o poplatkoch za služby partnerom odborných 

spoločností; 

o  spôsob vedenia agendy členskej základne, jej aktualizácia a informácie odborným 

spoločnostiam; 

o  elektronizácia agendy. 

 MÁCž v úvode upozornila, že z členských príspevkov členov jednotlivých organizačných 

zložiek nie je možné financovať celú SLS so všetkými jej potrebami, vypomáhajú prenájmy 

prízemných priestorov. Administratíva aj jej potrebné technické zázemie si vyžadujú nemálo 

prostriedkov; 

 MISm upozornila, že cenník poplatkov SLS bol prediskutovaný a dohodnutý s členmi SLS; 
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 KAČm ako príklad nezrovnalostí, ktorým Výbor nerozumie, uviedla akciu Roche Fórum 

laboratórnej diagnostiky, kde boli reálne náklady vyššie ako príjmy, takže na odbornú akciu, 

ktorej bola SSKB odborným garantom, SSKB finančne doplatila; 

 NEŠm upozornila, že dôvod je špecifikovaný v poznámke predmetnej dokumentácie. 

Podstata problému bola v zlom naplánovaní celkových nákladov aj ich štruktúry. Zdôraznila, 

že je nevyhnutné, aby každá odborná akcia mala nielen svoj presný rozpočet, ale aj vopred 

stanovenú štruktúru nákladov, čím sa zabráni rôznym doúčtovaniam a následným 

nezrovnalostiam; 

 RÁCo skonštatoval, že ekonomiku akcie sme riešili na Výbore cez vtedajšiu hospodárku; 

 MISm požiadala Výbor, aby v budúcnosti každá odborná akcia mala striktne stanovený 

rozpočet aj presné pravidlá úhrad jednotlivých položiek, aby sa zabránilo následným 

nechceným stratám; 

 MAGd namietol, že každá odborná akcia je vždy konzultovaná s príslušnými zamestnancami 

SLS; 

 KAČm navrhla pred prípadnou každou ďalšou odbornou akciou s Roche trojstretnutie Roche 

– zástupcovia Výboru SSKB – SLS; 

 RÁCo upozornil na fakt, že SSKB nemala informáciu o extra poplatkoch, ktoré SLS účtuje pri 

komunikácii so sponzormi odborných akcií; 

 ŠTEf otvoril diskusiu o forme vedenia účtovníctva, fakturácii jednotlivých položiek odborných 

akcií a sprístupnení danej dokumentácie Výboru Spoločnosti, resp. jej dozornej rade. Žiadal 

pravidelné (kvartálne) výpisy z účtu zasielané prezidentke a Dozornej rade SSKB; 

 NEŠm upozornila, že je to možné, ale vždy iba na požiadanie prezidentky Spoločnosti, 

pretože vedú agendu veľkého množstva organizačných zložiek a nie je možné takéto aktivity 

paušalizovať. Súčasne uviedla, že takéto výstupy z účtovníctva musia z objektívnych dôvodov 

(doručenie dokladov, fakturačné termíny) chodiť s oneskorením cca 6 týždňov; 

 NEŠm zároveň informovala, že členské, ktoré sa vyberá do konca apríla kalendárneho roka, 

nie je na účte príslušnej spoločnosti hneď, ale až po uzatvorení členskej základne, realizácii 

mnohých upomienok a prípadnom vystúpení člena/ov zo Spoločnosti; 

 HERv požiadal o vyhotovenie aktualizovaného členského zoznamu SSKB k 30. septembru. 

NEŠm s dodaním poštou súhlasila na základe žiadosti prezidentky s uvedením osoby, ktorej 

má byť zoznam doručený; 

 MÁCž upozornila, že o vylúčení prípadných neplatičov rozhoduje na podnet sekretariátu SLS 

Výbor príslušnej odbornej spoločnosti. Zároveň uviedli, že aktuálny zoznam členskej základne 

dostane určený člen Výboru vždy na požiadanie prezidentky poštou vo formáte .pdf (GDPR); 

 BALj otvoril otázku neprijatia SSKB za člena EFLM v čase jej zakladania (SSKB teda nie je 

zakladajúci člen) pre chýbajúci základný právny dokument SLS a spýtal sa, či je k dispozícii. 

Ak áno, žiadal jeho dodanie; 

 MISm uviedla, že základným dokumentom SLS sú Stanovy, ktoré sú k dispozícii aj v anglickom 

jazyku a nie je problém ich dodať. 
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Labkvalita 2019 

 KAČm upozornila všetkých garantov jednotlivých blokov, že do 16. septembra musia byť na 

jej adresu doručené abstrakty prednášok. Zároveň je potrebné upozorniť autorov, že druhým 

slajdom musí byť prehlásenie o prípadnom konflikte záujmov; 

 KAČm tiež otvorila otázku posterovej sekcie vzhľadom k tomu, že bolo dohodnuté použitie 

elektronických posterových tabúľ. Dodávateľ je už známy; 

 PIVh skonštatovala, že by bolo vhodné takúto sekciu na konferencii mať, otvorí to súčasne 

atraktívny priestor pre posterové prezentácie aj do budúcnosti; 

 následná diskusia o počte výtlačkov časopisu s prednáškami priniesla dohodu na čísle 250; 

 PIVh pripomenula, že je potrebné počítať aj s elektronickou verziou časopisu; 

 KAČm upozornila, že ubytovacia kapacita hotela je už naplnená. Členovia Výboru nebudú 

ubytovaní priamo v hoteli ATRIUM, ale v blízkej inej budove; 

 HERv požiadal KAČm o dodanie zoznamu prihlásených (osôb, firiem) na konferenciu. 

Kongres 2020 

 PIVh skonštatovala, že Kongres SSKB sa bude konať 11. až 13. októbra 2020 v hoteli Permon. 

Programové vyhlásenie a pracovné skupiny 

 PIVh pripomenula, že svoj návrh Programového vyhlásenia pre funkčné obdobie Výboru už 

poslala a viacerí členovia Výboru stále neposkytli žiadnu spätnú väzbu. Predmetný dokument 

ešte raz pošle všetkým členom Výboru na spripomienkovanie do nasledujúceho stretnutia 

v októbri; 

 PIVh tiež vyzvala členov Výboru, aby si na nasledujúce stretnutie pripravili návrhy 

pracovných skupín Výboru a ich personálne obsadenie. 

Kontrola úloh z minulého stretnutia Výboru 

PIVh prešla zoznam úloh jednotlivých členov Výboru z predošlého stretnutia a skonštatovala, že 

všetky boli splnené. 

Rôzne 

 HERv oboznámil členov Výboru a Dozornej rady s návrhom pripraviť reprezentatívnu 

publikáciu zachytávajúcu históriu odboru na Slovensku: myšlienka vznikla pri príležitosti 

odovzdávania osobného archívu doc. Valovičovej na SLS. Zároveň prítomným rozdal 

predbežný návrh obsahovej štruktúry a autorov jednotlivých kapitol a vyzval, aby sa k nemu 

do budúceho stretnutia Výboru vyjadrili, prípadne prišli s návrhmi na ďalších autorov 

a spropagovali túto myšlienku medzi členmi Spoločnosti s cieľom získať podklady aj autorov 

ochotných do publikácie prispieť. Upozornil, že autorská práca nebude honorovaná; 

 MAGd zoznámil prítomných s poslaním jednotlivých kapitol aj s rozsahom dokumentácie, 

ktorú sa mu už podarilo zohnať a popísal obsahové zámery niektorých častí publikácie; 

 HERv oboznámil prítomných s úmyslom MAGd a HERv pripraviť o tejto aktivite poster na 

Labkvalitu. Myšlienka bola Výborom jednomyseľne odsúhlasená; 

 Výbor sa jednomyseľne zhodol na súhlase na takomto diele začať pracovať; 
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 MAGd otvoril otázku časopisu Ateroskleróza, ktorý spoluvydáva Sekcia pre aterosklerózu pri 

SSKB, a jeho ďalšieho osudu a vyzval členov Výboru, aby sa nad tým zamysleli a na ďalšie 

stretnutie Výboru prišli so svojimi návrhmi. Zároveň navrhol, aby sa nadviazal kontakt so 

Sekciou pre aterosklerózu pri SSKB s cieľom zistiť, aké sú ďalšie zámery jej jestvovania. 

V prípade ukončenia činnosti tejto Sekcie by o tom mal formálne rozhodnúť aj výbor SSKB 

(a následne aj Prezídium SLS), keďže Výbor SSKB dával súhlas na vznik tejto Sekcie v rámci 

SSKB v roku 1994 a následne bola Sekcia schválená Prezídiom SLS. 

  

Úlohy Zodpovedá: Splnenie 

Urgentné 

1. Do 16. 9. požiadať prednášateľov o dodanie abstraktu 
prednášky na Labkvalitu KAČm 

PIVh, ĎURe, 

LEPk, HERv, 
SEČp, MAGd, 

RÁCo 

 

2. Požiadať SLS o vyhotovenie aktuálneho zoznamu členov 

SSKB k 30. 9. (k Labkvalite) 
PIVh  

3. Zaslať Výboru návrh Programového vyhlásenia PIVh  

S termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

4. Preveriť s právničkou SLS možnosť exkluzívneho partnerstva 
SSKB a Roche 

SEČp  

5. Premyslieť a pripraviť návrhy na formu a obsah spolupráce 

s Roche Diagnostics v prerokovaných okruhoch 
všetci  

6. Pripraviť návrhy na platformu pre e-learning a jeho obsahovú 

náplň a autorské zázemie/spolupráce 
všetci  

7. Zabezpečiť anglickú verziu Stanov SLS pre EFLM BALj  

8. Zaslať PIVh a KAČm databázu členov a laboratórií HERv  

9. Poslať podklady pre databázu členskej základne HERv 
(z predošlého Výboru) 

KAČm  

10. Dodať HERv zoznam osôb a firiem prihlásených na Labkvalitu 

2019 
KAČm  

11. Pripraviť stanoviská k návrhu Programového vyhlásenia všetci  

12. Pripraviť návrh na pracovné skupiny aj z nečlenov Výboru 
a ich personálne obsadenie 

všetci  

13. Pripraviť si návrhy pre publikáciu o histórii odboru všetci  

14. Pripraviť návrhy na ďalší osud časopisu Ateroskleróza všetci  

15. Zistiť termínové možnosti odovzdania Ceny profesora Ivana 
Pecháňa za rok 2018 prof. Pullmannovi 

RÁCo  

S priebežným plnením 

16. Pre každú odbornú akciu stanoviť striktný rozpis príjmov 
a výdavkov vrátane štruktúry 

PIVh, NETj, 
KAČm 

 

17. Pri organizovaní odbornej akcie s Roche Diagnostics 
zorganizovať trojstretnutie SSKB – Roche - SLS 

PIVh, NETj, 
KAČm 

 

18. Na konci každého štvrťroka požiadať SLS o dodanie výpisu 

z účtovníctva PIVh, NETj  

19. Propagovať v členskej základni pripravovanú publikáciu 

o histórii odboru všetci  
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Prílohy k zápisu: 

 Prezenčná listina 

 Návrh štruktúry a obsahu publikácie Historický vývoj klinickej biochémie na Slovensku 


