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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: 28. 1. 2020 
Čas: 13:00 h. – 17:00 h. 
Miesto: Sielnica, hotel Kaskády 

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. 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 IFCC a EFLM (BALj) 

Neprítomní 

prof. MUDr. Stanislav ORAVEC, CSc., hlavný odborník MZ SR pre 024 (ORAs) 
MUDr. Eva ĎUROVCOVÁ, PhD. (ĎURe) 
Ing. Jana NETRIOVÁ, PhD., MPH (NETj) 
Ing. Beáta HVOZDOVIČOVÁ (HVOb) 

 

Navrhnutý program 

 Vyžiadané rokovanie s IZP MZ SR (všetci); 

 kontrola plnenia úloh z predošlého Výboru (PIVh, HERv); 

 proces pripomienkovania Pravidel … VšZP (PIVh, HERv); 

 almanach histórie odboru – ako ďalej? (HERv, MAGd); 

 sumarizácia návrhov na laureátov Ceny prof. I. Pecháňa (PIVh); 

 informácia národného reprezentanta SSKB v EFLM (BALj); 

 pracovné skupiny Výboru a ich personálne obsadenie (PIVh); 

 informácia o aktivite smerujúcej k menovaniu krajských odborníkov (ORAs, HERv); 

 časopis Laboratórna diagnostika (PIVh): 

a) redakčná rada; 

b) články z prednášok na LQ 2019; 

 členovia SSKB – jubilanti v roku 2020 (HERv); 

 Kongres SSKB (PIVh); 

 komunikačná platforma SSKB – Asociácia zdravotných poisťovní (PIVh): 

a) témy pre rok 2020; 

b) personálne obsadenie; 
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 e-learning – ako sme pokročili (ĎURe, PIVh); 

 informácia o stave účtu a hospodárení (NETj, ŠTEf); 

 rôzne podľa aktuálních podnetov. 

 rôzne. 

Priebeh a obsah rokovania 

K navrhnutému programu nemal nikto pripomienku ani pozmeňovací návrh, takže rokovanie 
prebiehalo podľa navrhnutých bodov v poradí danom ich aktuálnosťou a naliehavosťou. 

Informácia prezidentky 

PIVh informovala, že pred Výborom urobila na základe ponuky FNsP FDR B. Bystrica obhliadku 

priestorov ich nového Edukačného centra. Skonštatovala, že priestory sú technicky veľmi dobre 

vybavené, s patričnými doplnkovými službami ponúkajúce dve sály s úhrnnou kapacitou do 50 

osôb, čo je vyhovujúce napr. pre zasadnutia Výboru prípadne menšie školenia. Vzhľadom na 

kapacitu však nie je možné v týchto priestoroch organizovať akcie väčšieho rozsahu, akými sú 

napr. Kongres SSKB alebo konferencia Labkvalita. Kontakt pre prípad použitia na akcie menšieho 

rozsahu máme. 

Prof. Simundič príde osobne na Kongres SSKB na náklady grantu. Kongres je na stránke EFLM 

zaregistrovaný. 

Informácia o stave financií Spoločnosti 

ŠTEf informoval o situácii s finančnými zdrojmi Spoločnosti. Čísla za rok 2019 ešte nie sú celkom 

a definitívne uzavreté, keďže Cena prof. Pecháňa nebola ešte odovzdaná. Ďalej upozornil, že 

v pomere k nákladom a aktuálnym potrebám Spoločnosti je výška členského nízka. Navrhol zvýšiť 

čiastku členského určeného pre SKSB na 15,- € s tým, že po niekoľkých rokoch by bolo vhodné 

upraviť ju na 20,- €. Prítomní členovia Výboru s návrhom súhlasili. 

Sympózium Roche a Kongres SSKB 

PIVh rozdiskutovala participáciu SSKB na odbornej konferencii Roche Fórum medicínskej 

diagnostiky, ktorá sa bude konať v marci 2020. Informovala, že bude odbornou garantkou 

podujatia s oficálnou participáciou SSKB a otvorila diskusiu o obsahu svojho úvodného príspevku. 

Roche ako protihodnotu za garanciu a použitie loga SSKB na materiáloch akcie ponúkol 500,- €. 

RÁCo skonštatoval, že je to málo a navrhol 2.000,- €. Všetci prítomní členovia sa s týmto návrhom 

jednomyseľne stotožnili. 

KAČm v tejto súvislosti upozornila, že v rámci organizovania Kongresu SSKB bude nevyhnutné, 

aby niekto za Výbor kontroloval rozpočet tejto akcie. PIVh poverila KAČm, aby požiadala tri 

agentúry o ponuku na organizačné zabezpečenie akcie vrátane garancie dodržania rozpočtu. 
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Pripomienkovanie Pravidiel uznávania laboratórnych výkonov VšZP 

PIVh poďakovala za prvé kolo pripomienkovania Pravidiel VšZP. Informovala, že sa ho zúčastnilo 

15 odborníkov a prítomných požiadala, aby sa so žiadosťou o konkrétne pripomienky obrátili aj 

na svojich partnerov – klinických špecialistov (2. kolo pripomienkovania). 

Inštitút zdravotníckej politiky MZ SR 

PIVh informovala, že k stretnutiu zástupcov IZP MZ SR s Výborom nedošlo pre termínovú kolíziu 

nášho zasadnutia s ich programom. Ako schodnú cestu zabezpečenia tejto diskusie označila 

stretnutie na pôde Ministerstva. IZP navrhne termín, náš Výbor urobí všetko pre to, aby v novom 

termíne už k stretnutiu došlo. 

LOINC 

SEČp informoval Výbor o návrhu AsLabu spolupracovať s SSKB pri vývoji a implementácii 

katalogizačného systému LOINC do praxe a vzniesol do pléna otázku, ako by to bolo najlepšie 

organizačne zabezpečiť. HERv navrhol kreovanie odborno-pracovnej skupiny zloženej z členov 

Výboru SSKB a AsLabu. 

Časopis Laboratórna diagnostika 

PIVh navrhla, aby sme ročne vydávali 2 čísla. Príspevky by mali mať 6 až 8 strán A4. Požiadala 

prítomných o návrhy na členov redakčnej rady. 

MAGd navrhol, aby redakčnú radu tvorili členovia Výboru Spoločnosti + vybraní odborníci z praxe 

(lekárske faktulty, Slovenská zdravotnícka univerzita, výskumníci) + národný reprezentant SSKB 

v EFLM. Treba pamätať na to, že vždy jeden výtlačok je vhodné doručiť do Slovenskej lekárskej 

knižnice. RÁCo pripomenul, že každý autor má dostať po jednom výtlačku. LEPk konštatovala, že 

by sme mali z každého čiísla zaistiť cca 50 výtlačkov, aby sme mohli po jednom dodať do knižníc, 

autorom, ale aj Výboru. PIVh informovala, že požiada pani Hubkovú, aby zistila nákladovosť tlače 

podľa počtu kusov a navrhla (grátis) nový dizajn obálky časopisu. 

Cena profesora Ivana Pecháňa 2020 

Po diskusii nad viacerými menami sa Výbor väčšinou hlasov (5) zhodol na laureátovi za rok 2020 

na doc. Ing. Pavlovi Blažíčkovi, CSc. 

Oficiálne ocenenia SSKB/SLS 

PIVh poverila KAČm naštudovaním propozícií platných pre čestné členstvo v SSKB. RÁCo 

pripomenul, že sa zvykne dávať zahraničným osobnostiam. MAGd navrhol, že by bolo vhodné 

touto poctou vyznamenať prof. Simundič. 

SEČp pripomenul aj Gothovu cenu. PIVh poverila KAČm zistiť na SLS, komu bola doteraz udelená. 

Vo veci nominácie prof. Pecháňa do Dvorany slávy PIVh informovala, že laudatio pripraví jeho 

dlhoročná spolupracovníčka dr. Daňová. 

Kongres SSKB 2020 

RÁCo ako prvý programový blok navrhol transplantológiu, patológiu a gastroenterológiu. 
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BALj nadviazal informáciou, že EFLM v decembri 2019 žiadosť SSKB o financovanie cestovných 

nákladov prezidentky EFLM A.-M. Simundič na Kongres SSKB najprv zamietla, ale v januári 2020 

svoje rozhodnutie zmenila a cestovné náklady prezidentky EFLM na kongres SSKB uhradí. 

Zároveň navrhol, aby sme pozvali aj Past Presidenta EFLM prof. Sverre Sandberga, špecialistu na 

POCT, ktorý by mohol v bloku venovanom POCT prednášať na tému implementácie POCT do 

sociálneho a zdravotníckeho systému. Výbor sa na tomto návrhu jednomyseľne zhodol a poveril 

BALj skontaktovaním prof. S. Sandberga a jeho pozvaním. 

MAGd navrhol dva bloky – pneumológia a vnútorné prostredia a históriu klinickej biochémie. 

LEPk navrhla dva bloky – osteológiu a onkológiu. 

HERv navrhol, aby organizačný výbor oslovil aj hlavných sponzorov akcie s otázkou, či by chceli 

zaradením nejakej konkrétnej témy nepriamo spropagovať niektoré svoje nové produkty. 

PIVh poverila HERv do nasledujúceho Výboru pripraviť programovú tabuľku akcie s časovými 

úsekmi, ktorú by sme na najbližšom Výbore už zapĺňali konkrétnymi prednášateľmi a názvami 

prednášok s ich časovým vymedzením. Ďalej skonštatovala, že Kongres by mal mať aj svoju 

posterovú sekciu. Navrhla tiež vytvorenie konferenčnej dedikovanej mobilnej aplikácie 

s funkcionalitami bežnými pri zahraničných akciách takého typu. Požiadala SEČp, aby zistil 

technické možnosti a orientačnú cenu. 

e-learning 

PIVh konštatovala, že táto forma získavania kreditov pre odbornú diagnostickú verejnosť je nad 

rámec kapacity členov Výboru a nemá ani potrebnú mieru spoločenskej objendávky, pretože je 

k dispozícii veľa iných možností. Takáto aktivita by si vyžiadala veľký objem práce a mala by malú 

odozvu. 

Administratívna agenda 

BALj upozornil na potrebu skompletizovať do konca februára záverečnú správu o činnosti 

Spoločnosti a prisľúbil urobiť šablónu obsahovej štruktúry. Zároveň informoval, že nová 

prezidentka EFLM prof. Simundič zaslala členským odborným spoločnostiam 3 otázky zamerané 

na jej budúce aktivity na čele EFLM. Pýta sa, s čím sme boli v uplynulej dobe zo strany EFLM 

spokojní (1), s čím sme boli nespokojní (2) a čo by sme od nej chceli, aby riešila (3). SEČp navrhol, 

aby sme k otázke (3) uviedli biologickú variabilitu, BALj unifikáciu jednotiek. PIVh požiadala 

členov výboru o prípravu námetov a KAČm poverila, aby podklady zozbierala a zosumarizovala. 

Termín a miesto nasledujúceho Výboru 

10. marec 2020, 12:00 hod. – 16:00 hod., penzión Snežienka, T. Lomnica.   
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Úlohy Zodpovedá Splnenie 

Urgentné 

1. Pripraviť šablónu štruktúry výročnej správy SSKB BALj  

S termínom do najbližšieho zasadnutia Výboru 

2. Dohodnúť s prof. Pullmannom termín odovzdanie Ceny prof. 
Ivana Pecháňa 

HERv  

3. Požiadať firmu Roche o navýšenie odmeny za záštitu jej 
odborného podujatia Fórum medicínskej diagnostiky 

z pôvodných 500,- na 2.000,- € 

PIVh  

4. Požiadať tri agentúry o vypracovanie ponuky na organizáciu 

Kongresu SSKB vrátane garancie dodržania rozpočtu 
KAČm  

5. Požiadať pani Hubkovú o zistenie nákladovosti tlače časopisu 

pri rôznych počtoch výtlačkov 
PIVh  

6. Naštudovať v štatúte SLS podmienky pre čestné členstvo 
v SSKB 

KAČm  

7. Zistiť na SLS laureátov doteraz udelených Gothovýh cien KAČm  

8. Zabezpečiť u dr. Daňovej vypracovanie laudatia na prof. I. 

Pecháňa pre jeho uvedenie do Dvorany slávy SLS 
PIVh  

9. Osloviť prof. Sverra Sandberga s ponukou aktívnej účasti na 

Kongrese SSKB 2020 
BALj  

10. Pripraviť tabuľku s časovými a programovými blokmi pre 
Kongres SSKB 2020 

HERv  

11. Zistiť technické možnosti a cenový odhad pre dedikovanú 

konferenčnú mobilnú aplikáciu 
SEČp  

12. Zaslať námety na odpovede pre prof. Simundič KAČm všetci  

13. Zozbierať podklady pre prof. Simundič a spracovať sumár KAČm  
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Manažérsky súhrn 

Zodpovedný Úloha 

MUDr. Hedviga Pivovarníková 

 s termínom splnenia do najbližšieho zasadnutia Výboru 

 
Požiadať firmu Roche o navýšenie odmeny za záštitu jej 
odborného podujatia Fórum medicínskej diagnostiky z pôvodných 

500,- na 2.000,- € (3) 

 
Požiadať pani Hubkovú o zistenie nákladovosti tlače časopisu pri 
rôznych počtoch výtlačkov (5) 

 
Zabezpečiť u dr. Daňovej vypracovanie laudatia na prof. I. 

Pecháňa pre jeho uvedenie do Dvorany slávy SLS (8) 

+ všetci Zaslať námety na odpovede pre prof. Simundič KAČm (12) 

prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc. 

s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

+ všetci Zaslať námety na odpovede pre prof. Simundič KAČm (12) 

MUDr. Eva Ďurovcová, PhD. 

 s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

+ všetci Zaslať námety na odpovede pre prof. Simundič KAČm (12) 

MUDr. Daniel Magula, CSc. 

 s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

+ všetci Zaslať námety na odpovede pre prof. Simundič KAČm (12) 

RNDr. Mária Kačániová 

 s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

 
Požiadať tri agentúry o vypracovanie ponuky na organizáciu 
Kongresu SSKB vrátane garancie dodržania rozpočtu (4) 

 
Naštudovať v štatúte SLS podmienky pre čestné členstvo v SSKB 

(6) 

 Zistiť na SLS laureátov doteraz udelených Gothovýh cien (7) 

 Zozbierať podklady pre prof. Simundič a spracovať sumár (13) 

+ všetci Zaslať námety na odpovede pre prof. Simundič KAČm (12) 

RNDr. Katarína Lepejová 

 s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

+ všetci Zaslať námety na odpovede pre prof. Simundič KAČm (12) 

Ing. Jana Netriová, PhD., MPH 

 s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

+ všetci Zaslať námety na odpovede pre prof. Simundič KAČm (12) 

Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA, MSc. 

 s termínom splnenia do nasledujúceho Výboru 

 
Dohodnúť s prof. Pullmannom termín odovzdanie Ceny prof. 

Ivana Pecháňa (2) 

 
Pripraviť tabuľku s časovými a programovými blokmi pre Kongres 
SSKB 2020 (10) 
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+ všetci Zaslať námety na odpovede pre prof. Simundič KAČm (12) 

Ing. Ján Balla 

 urgentné 

 Pripraviť šablónu štruktúry výročnej správy SSKB (1) 

Príloha k zápisu: 

 Prezenčná listina 


