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Slovenská spoločnosť klinickej biochémie 
organizačná zložka SLS 

Cukrová 3, 813 22 Bratislava 1 

Zápis zo zasadnutia Výboru 

Vedenie zasadnutia: MUDr. Hedviga Pivovarníková, prezidentka 
Zápis: MUDr. Eva Ďurovcová, PhD, člen VSSKB 
Dátum konania: 18. 11. 2021 
Čas: 15:30 h. – 17:15 h. 
Miesto: on line 

Prítomní účastníci 

Výbor 

MUDr. Hedviga PIVOVARNÍKOVÁ (PIVh) 
MUDr. Eva ĎUROVCOVÁ, PhD. (ĎURe) 
RNDr. Katarína LEPEJOVÁ (LEPk) 
MUDr. Daniel MAGULA, CSc. (MAGd) 
Ing. Jana NETRIOVÁ, PhD., MPH (NETj) 

Dozorná rada RNDr. František ŠTEFANEC (ŠTEf) 

Hostia Ing. Ján BALLA, národný reprezentant SSKB v IFCC a EFLM (BALj) 

Neprítomní 

Ing. Vladimír HERIBAN, PhD., MBA, MSc. (HERv) 
MUDr. Peter SEČNÍK, PhD. (SEČp) 
prof. MUDr. Oliver RÁCZ, CSc. (RÁCo) 
RNDr. Mária KAČÁNIOVÁ (KAČm) 
prof. MUDr. Stanislav ORAVEC, CSc., hlavný odborník MZ SR pre 024 (ORAs) 
Ing. Beáta HVOZDOVIČOVÁ (HVOb) 

 

Navrhnutý program 

 Kolektívne členstvo v EFLM Academy; 

 kongres SSKB 2022; 

 časopis Laboratórna diagnostika; 

 Choosing Wisely; 

 rôzne. 

Priebeh a obsah rokovania 

Výbor zasadol v limitovanom zložení;  vzhľadom na kritickú situáciu v laboratórnych prevádzkach 
pre nárast  požadaviek na laboratórnu diagnostiku COVID-19 a chýbajúci personál sa niektorí 
členovia výboru nemohli zúčastniť. K navrhnutému programu nemal nikto pripomienku ani 
pozmeňovací návrh. 

Kolektívne členstvo v EFLM Academy 

PIVh informovala, že SSKB sa podarilo úspešne dotiahnuť do konca kolektívnu prihlášku svojich 

16 členov do EFLM Academy vrátane zriadenia špeciálneho bankového účtu, prostredníctvom 

ktorého  sa realizovali platby členského príspevku. Národný reprezentant SSKB v IFCC a EFLM 

BALj odošle oficiálnu prihlášku.  
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Kongres SSKB 2022 

PIVh informovala namiesto chýbajúcej KAČm, že vytipovaný hotel Družba v Jasnej pod Chopkom, 

kde by sa nal konať nasledujúci kongres SSKB je nad rámec finančných možností SSKB 

a s najväčšou ptravdepodobnosťou ho nahradí hotel Chopok, kde sa už kongres SSKB v minulosti 

konal. Termín 9.-11.10.2022 zostáva nezmenený.  

MAGd a ĎURe informovali o predbežnom súhlase ďalších štyroch vyzvaných prednášajúcich 

v bloku výživa a COVID. Stále zostáva otvorený blok Pneumológia, po aktualizácii predbežného 

prgramu sa výbor na nsladujúcom zasadnutí definitívne rozhodne o zaradení bloku do programu. 

VSSKB sa dohodol, že vyžiadaným prednášateľom bude zaslaný oficiálny pozývací list. Jeho 

zostavením je poverený HERv ako vedecký sekretár.  

Následná diskusia sa týkala bloku POCT v dnešnej ambulantnej praxi. Keďže používanie POCT 

diagnostiky má celosvetovo narastajúci trend, VSSKB si uvedomuje potrebnosť a naliehavosť 

edukácie ambulantných mimolaboratórnych používateľov POCT.  Na základe poverenia 

z minulého VSSK predstavil BALj svoj návrh na možný blok: BALj navrhuje pozvať bývalého 

prezidenta EFLM Prof. Sverre Sandberga z Nórska, ktorý je najvýznamnejšou osobnosťou 

v oblasti POCT a zakladateľom nórskeho modelu používania POCT. Jeho pozvanie bolo 

odsúhlasené ako podmienečné a bude sa aktualizovať na jar po zlepšení pandemickej situácie. 

Ako ďalší možní účastníci bolu POCT boli navrhutí zástupcovia MZd SR (MUDr. Beáta Havelková), 

Zástupca VšZP, zástupca ŠÚKL (Ing. Ivan Bernát, vedúci sekcie ZP) a Ing. Vladimír  Heriban, CsC, 

MPH ako zástupca VšZP výboru SSKB, rovnako aj zástupca používateľov POCT – praktický lekár – 

(bude oslovený MUDr. Kaňuch – SSVPL). 

V ďalšej diskusii sa prítomní členovia VSSKB zhodli na tom, že organizácia kongresu v online 

podobe by nebolo vhodným riešením.  

Časopis Laboratórna diagnostika 

PIVh informovala, že ďalšie číslo časopisu je po uzávierke, ukončuje sa proces recenzovania 

príspevkov  a časopis vyjde podľa plánu. 

Choosing Wisely 

PIVh informovala o zámere publikovať odporúčania SSKB v rámci iniciatívy Choosing wisely 

v časopise Laboratórna diagnostika, v Medicínskom monitore a Zdravotníckych novinách. DURe 

a MAGd navrhli aj časopis pre lekárov prvého kontaktu  Via Practica.  

 

Rôzne 

 

Termín a miesto nasledujúceho Výboru 

16. december 2021, 16:00 hod., on line (MS Teams)  
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Úlohy 
Zodpovedá 

Urgentné 

1. Aktualizovať počet zabezpečených prednášateľov na Kongres SSKB 

2022 a informovať o zmenách HERv  
všetci 

2. Aktualizovat návrh časového aj vecného programu kongresu HERv 

3. Zabezpečiť cenovú ponuku hotela Chopok na kongres 
KAČm 

4. Dokončiť výročnú správu 

5. Pripraviť a zaslať členom VSSKB návrh pozývacieho listu 
MAGd 

HERv 

Do najbližšieho Výboru 

6. Obsahovo a prednášateľmi zabezpečiť blok POCT na kongres SSKB 
PIVh 

BALj 

7. Aktualizovať návrh časového aj vecného programu kongresu HERv 

8. Pripraviť návrhy na ocenenia SLS na kongres – priebežne všetci 

Priebežne 

9. Zabezpečiť zaradenie publikácií slovenských autorov z Mníchova do 

nasledujúceho čísla Laboratórnej diagnostiky 
RÁCo 

Prílohy k zápisu: 

•  


